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چکيده
زمينه :پيچيدگي محيط رقابت و افزايش انتظارات مشتريان ،ضرورت ارزيابي عملکرد سازمانها به منظور
حصول اطمينان از اجراي استراتژيهاي خود را بيشتر آشکار ميکند و يکي از ابزارهاي مهم مديريت براي
ارزيابي عملکرد و همچنين اجراي استراتژي در شرکت ها ،کارت امتيازي متوازن است که به مديران کمک
ميکند تا فعاليتهاي کليدي خود را پايش وکنترل نمايند .دراين تحقيق ،تاثير استراتژي نوآوري بر عملکرد
با لحاظ کردن مدل کارت امتيازي متوازن مورد بررسي قرار گرفته است.
هدف :هدف اين پژوهش ،بررسي تاثير استراتژي نوآوري و انواع راهبردهاي آن بر عملکرد بر اساس ابعاد
چهارگانه کارت امتيازي متوازن در شرکت توزيع برق اصفهان به عنوان يکي از شرکتهاي توزيع برق
مطرح درسطح کشورمي باشد.
روش ها :نوع تحقيق بر اساس ماهيت ،توصيفي و از لحاظ روش تحقيق ،پيمايشي است.جامعه آماري
تحقيق ،کليه مديران ،روساي ادارات و کارشناسان شرکت توزيع برق اصفهان به تعداد  150نفرمي باشند که
با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي وفرمول کوکران تعداد  100نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.
ابزار جمع آوري دادهها پرسشنامه است که با استفاده ازروش آلفاي کرونباخ ،پايايي آن مورد تاييد قرار
گرفت براي تحليل دادهها از آزمون رگرسيون چندگانه و نرم افزار spssاستفاده شده است.
يافته ها :نتايج بدست آمده گوياي تأثير قطعي راهبردهاي تهاجمي ،تدافعي ،آينده نگري و پيشتازانه و تأثير
نسبي راهبردهاي تحليلي و ريسک پذير بر عملکرد شرکت توزيع برق اصفهان ميباشد.
واژههاي کليدي :استراتژي نوآوري ،کارت امتيازي متوازن ،مزيت رقابتي
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مقدمه

اصفهان از ديدگاه ابعاد کارت امتيازي متوازن است و

در علم مديريت ،تدوين استراتژي يکي از وظايف

از آنجا که پژوهشهاي علمي تاکنون در سطح

خطير مديريتي است که مبناي تصميم گيريهاي حياتي

شرکتهاي توزيع برق ،توجه چنداني به اين موضوع

مديران براي حفظ بقاي سازمان و تعالي آن ميباشد و

نداشته اند لذا نتايج حاصل از اين پژوهش ميتواند گام

مديريت موفق ،حاصل تدوين صحيح استراتژي و

مثبتي در جهت توسعه پژوهشهاي علمي در اين

اجراي موفقيت آميز آن است.

خصوص به شمار آيد.

ماهيت تدوين استراتژي عبارت است از مرتبط کردن

در اين قسمت از تحقيق و به منظور دستيابي هر چه

يک شرکت با محيط اطراف آن و آنچه در شکل گيري

بهتر به هدف تحقيق ،به مباني نظري مورد استفاده
1

شامل

استراتژي سازمان تأثير بسزايي دارد ،محيط و عوامل

درتحقيق اشاره ميشود:استراتژي نوآوري

کليدي آن ميباشد(هاشمي .)1388 ،2استراتژي

رسالت ،چشم انداز ،اهداف و استراتژيهاي شرکت

ميتواند به عنوان فرآيند تعيين اهداف بنيادي بلند

ميباشد و شرکتها به منظور کسب بهترين عملکرد

مدت ،اتخاذ شيوه کار و تخصيص منابع براي تحقق

در عرصه رقابت بايستي به تحقيق و توسعه اهميت
2
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اين اهداف ،تعريف شود.

داده و محصوالت نوآور توليد کنند (کارابولوت

از طرف ديگر ،پيچيدگي محيط عرصه رقابتي کسب و

.)2015 ،1338

کار و افزايش انتظارات مشتريان ،ضرورت آگاهي از

تأثير عمده تغييرات محيطي بر شرکتها ،ضرورت ايجاد

نقاط قوت و ضعف سازمان و بهبود مستمر فرآيندها را

تغيير در آن را اجتناب ناپذير ميسازد ،اين تغيير ممکن

بيشتر آشکار نموده است .از اين رو مديران در

است در محصول ،خدمت ،فناوري ،ساختار ،روابط

جستجوي دستيابي به يک راه حل جامع ،قابل اعتماد و

افراد و ...باشد.آنچه در دهههاي اخير اهميت زيادي

انعطاف پذير جهت ارزيابي عملکرد سازمان بوده تا

يافته است ،سرعت تحوالت شگفت انگيز در زمينههاي

ضمن حصول اطمينان از اجراي استراتژيهاي خود

مختلف است .در واقع آنچه امروزه بيش از گذشته بر

بتوانند اطالعات دقيق و کافي از جايگاه امروز خويش

سازمانها آشکار گشته است ،ضرورت پيش بيني

در مي ان رقبا را به دست آورده و با نگاه به آينده،

راههايي است به منظور رفع نيازهايي که ممکن است

موجبات ارتقاء و بهبود سازمان خود را فراهم نمايند

در آينده به دنبال تغييرات احتمالي پديدار شود که هر

(پرهيزگار وديگران .)1389 ،40

سازماني يا بايد از پيش خود را براي چنين تغييراتي

يکي از ابزارهاي مهم مديريت براي ارزيابي عملکرد و

آماده سازد يا اينکه خطر مواجهه با وضعيت بحران را

همچنين اجراي استراتژي در شرکت ها ،کارت امتيازي

بپذيرد (رضائيان  .)1389 ،34نوآوري و خالقيت براي

متوازن ميباشد که به عنوان يک مفهوم نوين مديريتي

بقاي هر سازماني الزم است و طي زمان ،سازمانهاي

به مديران کمک ميکند تا فعاليتهاي کليدي خود را

غيرخالق از صحنه محو ميشوند و چنانچه سازمان

پايش و کنترل نمايند .اين رويکرد مشتمل بر چهار

فوق از اين قاعده پيروي نکند مجبور به تعطيل فعاليت

ديدگاه مالي ،مشتري ،فرآيندهاي داخلي و رشد
ويادگيري است که در ارزيابي عملکرد شرکتها از

يا تغيير سيستم

ميگردد.

گونه شناسي ون کارترامان انواع ابعاد استراتژي را

آنها استفاده ميشود.

شامل تهاجمي ،تحليلي ،تدافعي ،آينده نگري ،پيشتاز و

هدف اين تحقيق بررسي تأثير استراتژي نوآوري و

ريسک پذير طبقه بندي کرده که مبناي مطالعه در اين

انواع راهبردهاي آن بر عملکرد شرکت توزيع برق
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تحقيق ميباشد (ون کارترامان .)1989 ،948
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جستجوي به حداقل رساندن خطر و به حداکثر

 -1راهبرد تهاجمي
4

شرکتهايي که راهبرد تهاجمي را پيش گرفته اند به

رساندن سود هستند و استراتژي آنان به طرف

عنوان رهبران بازار تعيين ميشوند .تخصيص منابع،

محصوالت يا بازارهاي جديدي است که دوام و

توسعه و تحقيق ،سرمايه گذاري و نوآوري اشاره به

پايداري آن به وسيله آينده نگران ،اثبات شده است

تهاجمي بودن يک شرکت دارد .به عقيده پورتر ،يک

(دلوي و ديگران )1393 ،96

شرکت تهاجمي از طريق طراحي مجدد ،همه چيز را

اين راهبرد بر تالش براي حفظ موقعيت در فعاليت

متفاوت ميکند و با تعريف مجدد محصول يا توليد،

اصلي تأکيد ميکند ولي توصيه دارد که به طور

زمينه و مفهوم را تغيير ميدهد(المپکين و دس،1495

گزينشي به فرصتهاي نوآوري و تغيير نيز پاسخ

 .)1996مک ميالن و دي 6معتقدند يک شرکت

مساعده داده شود ،از اين رو راهبرد تحليل گري بين

تهاجمي ميتواند ظرفيت توليد و کيفيت محصول

راهبردهاي

پيشروي و تدافعي قرار ميگيرد

بيشتري را نسبت به رقباي خود کسب نمايد .ون

(رضائيان.)1387 ،257

کارترامان عقيده دارد يک شرکت تهاجمي از طريق

 -4راهبرد آينده نگري

مجموعه اي از اهداف جاه طلبانه ،سهم بازار را بدست

آينده نگران ،قطب مخالف تدافعيها هستند.

آورده و بر رقبا غلبه مينمايد (کارابولوت،1339

تواناييهاي آنها در يافتن و بهره جستن از فرصتهاي

.)2015

بازاريابي و توليد محصوالت جديد نهفته است و

 -2راهبرد تدافعي

نوآوري از بهبودآوري مهم تر است(دلوي و ديگران،95

اين راهبرد با تأکيد بر حفظ سهم بازار فعلي و حمايت

.)1393

از توليد محصوالت جديد ،براي محيطهاي پايدار

ٱينده نگري ،نشانگر اين است که شرکتها ميتوانند با
طرحها و برنامههاي بلند مدت به نوآوري دست يابند.
13

استفاده ميبرند براي حفظ قلمرو فعاليت خود تالش

جاورسکي و کوهلي

ميکنند و به مرور زمان اندک تغييرات جزيي را

آينده نگر داراي افق بلند مدت بوده و احتمال تبديل

ميپذيرند (رضائيان .)1387 ،257

ايدهها و فرصتهاي خالق را به نوآور مد نظر قرار

تدافعيها با توليد تعداد محدودي از محصوالت ،براي

ميدهند .کندامپولي و دادي 14بحث ميکنند که تمرکز

بخش کوچکي از کل بازار بالقوه ،ثبات جست و جو

آينده نگري بر فرصتهاي نوآوري است که براساس

ميکنند و ارزيابي آنان براساس عملکرد سالهاي

تغييرات آينده تعيين ميشوند و نيازهاي آتي بازار را

گذشته اعمال ميشود (دلوي و ديگران .)1393 ،95

پيش بيني ميکنند و در نهايت چاندي و تليس 15عقيده

ماواندو 8عقيده دارد که شرکتهاي تدافعي محدود به

دارند آينده نگري به برنامههاي نوآوري بلندمدت از

چند بازار هستند و سعي دارند موثر و کارا باشند و

طريق

کمک

کلي و استوري 9اشاره ميکنند که شرکتهاي تدافعي از

ميکند(چاندي و تليس.)1998 ،480

موقعيت خود اطمينان حاصل کرده و وضعيت خود را
در بازار مستحکم ميکنند(آکمن.)2003 ،8610
 -3راهبرد تحليل گري

11

پيش

بيني

اظهار ميدارند که شرکتهاي

فرصتهاي

نوآور

 -5راهبرد پيشتاز
شرکتهاي پيشتاز ،16فرصتهاي بازار را قبضه کرده و
با نوآوري ،مزاياي آن را بدست ميآورند ،آنها آغازگر

تحليل گران در پي آن هستند که از بين نوع و قيمت

نوآوري هستند و به عنوان رهبر تبديل ميشوند.

کدام بهتر است تا در آن سرمايه گذاري کنند .آنها در

وضعيت پيشتاز ،نشانگر فعال بودن در فرصتطلبي

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

مناسب است .سازمان هايي که از راهبرد تدافع ي

7
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است.
چن و همبريک

بر سنجههاي مالي از سنجههاي غيرمالي مهمي همچون
17

اظهار ميدارند که محيط يک

رضايت مشتري ،کيفيت ،عملکرد فرآيند ،طراحي و

شرکت پيشتاز و پاسخگو در شرايط تکنولوژي،

تکوين محصول جديد ،رضايت کارکنان ،نوآوري،
25

نوآوري ،رقابت و توجه به مشتريان قرار دارد .پيشتازي

مديريت دانش و ...استفاده کنند (بورنه و بورنه،2

مستلزم شروع براي کسب مزاياي محيط و پذيرش

.)2002

چالشهاي رقبا ميباشد (کارابولوت.)2015 ،1340

چنانچه اشاره شد استراتژيهاي نوآوري به عملکرد
باالي شرکت منجر ميشود و نگرش کارت امتيازي

 -6راهبرد ريسک پذير

18

متوازن از مقياس اندازه گيري عملکرد شرکت استفاده

نوآوري در شرايط ريسک بدست ميآيد و يک

برده و استراتژي سازماني را به عملکرد شرکت متصل

شرکت با پذيرش ريسک ميتواند باالترين عملکرد را

ميکند(.کارابولوت .)2015 ،1340
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داشته باشد .مورگان و استرانگ 19بيان داشتند که پيش

کاپالن و نورتون براي سيستم سنجش عملکرد

بيني موفقيت بازار محصوالت جديد بسيار دشوار است

پيشنهادي خود ،چهار بعد را پيشنهاد کردند که هر يک

و بايستي ريسک پذيري را در رفتار فرصتهاي بازار

از آنها نمايانگر يکي از وجوه مهم سازمان است .ابعاد

تشويق و اين فرصتها را به محصوالت و فرٱيندهاي

عملکرد مالي ،عملکرد مشتري ،عملکرد فرآيندهاي

نوآور تبديل کرد (مورگان و استرانگ.)1998 ،1056

داخلي و عملکرد رشد و يادگيري .اين رويکرد به

فارستر 20ادعا داشت که اگر شرکتها تمايل زيادي به

سرعت مورد استفاده قرار گرفت و سازمانهاي

پذيرش ريسک داشته باشند ،مزيت رقابتي آنان افزايش

متعددي آن را به عنوان ابزاري براي سنجش و مديريت

تفاوت بين شرکتهاي نوآور و

عملکرد خود مورد استفاده قرار دادند(.بورنه و بورنه،2

مييابد .تاباک وبار

21

شرکتهاي غيرنوآور را در تمايل به پذيرش ريسک

.)2002

ميدانند(آکمن و ييلماز.)2008 ،8222

کارت امتيازي متوازن با دراختيار داشتن چهار منظر
متمايز (مالي ،مشتري ،فرآيندهاي داخلي و رشد و

نگرش کارت امتيازي متوازن در عملکرد شرکت

يادگيري) ديدگاه جامع و کل نگرتري را درمورد کسب
و کار ،ايجاد ميکند ،کاپالن و نورتون مدعي بودند

()BSC
23

کارت امتيازي متوازن  ،حاصل پژوهش مشترک را

نگرش فوق به تفسير استراتژي به اهداف و شاخصها

برت کاپالن و ديويد نورتون 24از اساتيد برجسته رشته

کمک کرده و استراتژي سازمان را با تأکيد بر نقش

مديريت است .آنها در پژوهشي تحت عنوان «سنجش

کارکنان در انجام مأموريت شرکت تنظيم و مأموريت و

عملکرد در سازمانهاي آينده» به انتقاد از رويکردهاي

اهداف استراتژيک را به شاخصهاي عملياتي تبديل
26

سنتي سنجش عملکرد پرداختند و اظهار داشتند که

ميکند (گامبوز .)2005 ،620

ديگر سازمانها نمي توانند با اتکاء به نظامهاي سنجش

هدف نهايي يک سيستم سنجش عملکرد ،بهبود

عملکرد مبتني بر سنجههاي مالي ،کسب و کار خود را

عملکرد سازمان است و شواهد متعدد نشان ميدهد

اداره کنند(کاپالن و نورتون .)1998 ،105آنها معتقد

شرکت هايي که با استفاده از رويکردهاي سنجش

بودند که توجه صرف به سنجههاي مالي مانع بروز

عملکرد ،مديريت ميشوند عملکردشان از سه جنبه

تواناييهاي سازمان در زمينه ايجاد ارزش اقتصادي

مهم ،بهتر از عملکرد شرکتهاي ديگر است:آنها رهبران

است و لذا سازمانها براي بقاء و پيشرفت بايستي عالوه

صنعت خود هستند ،نتايج مالي باالتري دارند و توانايي

تأثير استراتژی نوآوری بر عملکرد براساس کارت امتيازی متوازن41 / ...

 .)2005چنانچه اشاره شد کاپالن و نورتون چهار منظر

مقابل رقبا ،به نوآوري و يادگيري مداوم نياز دارد و

را شناسايي کردند که هر يک از آنها نمايانگر يکي از

انجام موارد فوق در بلند مدت به رشد شرکت

وجوه مهم سازمان است و ديدگاهي متوازن را در هر

ميانجامد (کارابولوت .)2015 ،1340

سازمان به وجود ميآورد و با ايجاد سنجه هايي تحت

مهمترين عامل موفقيت در استفاده از کارت امتيازي

هر يک از اين چهار منظر ،هيچ حوزه کاري مهمي

متوازن ،حصول اطمينان از سنجيدن چيزهاي درست

ناديده نخواهد ماند .

است و در اين راستا بايستي نيازهاي ذينفعان ،تحليل

 -1عملکرد مالي

شود .چون يکي از عوامل اصلي موفقيت ،شناسايي و

يکي از اصول مهم کسب و کار اين است که نيازهاي

برآورده ساختن نيازها و انتظارات مشتريان ،با توجه به

مالي سازمان بايد تامين شوند و جريان نقدينگي

استراتژي کسب و کار است .مشتريان سازمان،

مناسبي براي حفظ و بقاي سازمان وجود داشته باشد.

مجموعه اي از خواستهها و انتظارات دارند و استراتژي

عالوه بر اين ،سازمان بايد نقدينگي الزم براي پرداخت

کسب وکار بايستي با درنظر گرفتن اين انتظارات

بدهيهاي خود را تامين و از طرف ديگر نيز

تدوين شود.عالوه بر خواستههاي مشتريان ،نيازهاي

سهامداران و مالکان انتظار دارند از سرمايه گذاري

ذينفعان ديگر مثل سهامداران ،کارکنان ،مالکان،

خود ،سود قابل قبولي را دريافت نمايند .بعد مالي با

قانونگذاران ،جوامع محلي و تامين کنندگان که با توجه

تأکيد بر اهداف مالي و با استفاده از استراتژيها ،تحقق

به ماهيت کسب و کار متفاوت خواهند بود نيز مدنظر

اهداف سازمان را ميسر ميسازد (اونکو.)2013 ،12128

قرار گيرد.

 -2عملکرد مشتري

در خصوص پيشينه تحقيق نيز بايستي به تحقيق با

مشتريان مايه حيات کسب و کار هستند ،سفارشها و

عنوان" ارائه شاخصهاي ارزيابي عملکرد بر مبناي

پرداختهاي آنان علت وجودي سازمانها ميباشند و

کارت امتيازي متوازن در شرکت امداد خودرو ايران"

بدين لحاظ درک نيازهاي مشتريان فعلي و آتي بسيار

که توسط محمد مهدي پرهيزگار و ديگران انجام شده

مهم است(بورنه و بورنه .)2002 ،14 ،بعد مشتري،

است اشاره کرد که يافتههاي تحقيق نشان ميدهد

مشخص کننده اهداف شرکت براساس معيارهاي

شرکت فوق بر اساس مدل کارت امتيازي متوازن،

ارزيابي مشتري است.

امکان ارزيابي عملکرد را دارا بوده و فرآيندهاي اصلي

 -3عملکرد فرآيندهاي داخلي

شرکت بر مبناي ابعاد چهارگانه مدل ارزيابي و نظارت

براي جلب رضايت مشتريان و کسب منافع مالي بهتر،

شده است .همچنين اهو توگبا کارابولوت در تحقيق با

سازمان بايد فرآيندها و فعاليتهاي خود را به شکل

عنوان"تاثيرات استراتژي نوآوري بر عملکرد شرکت"،

کارآمد و اثربخش انجام دهد .هدف اصلي اين بعد،

شرکتهاي توليدي در ترکيه را مورد بررسي قرار داده

طراحي فرآيندهاي داخلي به نحوي است که مطابق

و در اين تحقيق بيان ميکند که شرکتها براي بهبود

نيازهاي مشتريان بوده و تثبيت رضايت مشتري را به

عملکرد به تدوين استراتژيهاي مناسب نياز دارند و از

دنبال داشته باشد.

طرف ديگر با توجه به ديدگاه کارت امتيازي متوازن،

 -4عملکرد رشد و يادگيري

دستيابي به عملکرد باال مستلزم حرکت به سمت

اين بعد به توسعه تواناييهاي کارکنان اختصاص دارد

نوآوري است و در پايان نتيجه ميگيرد که بر اساس

و سازمان به منظور انطباق با خواستهها و تقاضاهاي

ابعاد کارت امتيازي متوازن ،عملکرد مالي نسبت به

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

بااليي نيز در مديريت تغيير دارند(گارنگو و بيازو،3427

روزافزون مشتريان و همچنين بهبود مستمر عملکرد در
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ابعاد ديگر ،بيشترين تاثير را در عملکرد شرکت مورد

يادگيري مورد بررسي قرار گرفته است .مدل مورد

بررسي داشته است .شيده هاشمي نيز در تحقيق مشابه

استفاده در تحقيق به شرح شکل  1ميباشد.

ديگري با عنوان «بررسي کاربردي استراتژيهاي

با توجه به مدل مفهومي ارائه شده ،فرضيههاي

چهارگانه مايلز و اسنو» استراتژيهاي سازماني را در

تحقيق عبارت است از:

بانک پارسيان مورد بررسي قرار داده و بيان ميکند که

فرضيه اصلي :استراتژي نوآوري بر عملکرد شرکت

با نگاهي بر عملکرد گذشته مشخص ميشود که

توزيع برق اصفهان تأثير دارد.

استراتژي اين بانک ،ترکيبي از رويکرد آينده نگري و

فرضيه اول :راهبرد تهاجمي بر عملکرد تأثير دارد.

تحليل گري است و نتيجه ميگيرد که بانک پارسيان در

فرضيه دوم :راهبرد تحليلي بر عملکرد تأثير دارد.

ورود به برخي عرصهها از جمله بانکداري الکترونيکي،

فرضيه سوم :راهبرد تدافعي بر عملکرد تأثير دارد.

رويکردي تحليل گرايانه در مقايسه با ساير بانکهاي

فرضيه چهارم :راهبرد آينده نگري بر عملکرد تأثير

رقيب دارد .تورج مجيبي و منا ميالني در تحقيق با

دارد.

عنوان"بررسي رابطه بين استراتژي و ساختار سازماني

فرضيه پنجم :راهبرد پيشتازانه بر عملکرد تأثير دارد.

در شرکت توزيع برق نواحي استان تهران" به بررسي

فرضيه ششم :راهبرد ريسک پذير بر عملکرد تأثير دارد.

سال هشتم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1396

رابطه راهبردهاي چهارگانه اسنو و مايلز و ساختار
سازماني شرکت ذکر شده پرداخته و دريافتند که از بين

روش پژوهش

استراتژيهاي سازماني ،استراتژي تحليل گر نسبت به

پژوهش حاضر براساس ماهيت و روش تحقيق،

ساير استراتژيها در شرکت توزيع برق نواحي استان

توصيفي پيمايشي است .همچنين اين پژوهش براساس

تهران غلبه دارد.

هدف ،کاربردي محسوب ميشود زيرا نتايج حاصل از
آن ميتواند مورد استفاده ساير شرکتهاي توزيع برق

مدل مفهومي پژوهش

در سطح کشور قرار گيرد.

در اين تحقيق ،تأثير مولفههاي استراتژي نوآوري

جامعه آماري پژوهش ،کليه مديران ،روساي ادارات و

شامل راهبرد تهاجمي ،راهبرد تحليلي ،راهبرد تدافعي،

کارشناسان شرکت توزيع برق اصفهان به تعداد 150

راهبرد آينده نگري ،راهبرد پيشتازانه و راهبرد ريسک

نفر ميباشندکه با استفاده از روش نمونه گيري تصادف ي

پذير بر عملکرد شرکت در ابعاد عملکرد مالي ،عملکرد

و فرمول کوکران ،تعداد  100نفر به عنوان حجم نمونه

مشتري ،عملکرد فرآيندهاي داخلي و عملکرد رشد و

انتخاب شدند.

استراتژی نوآوری

عملکرد شرکت

راهبرد تهاجمي
راهبرد تحليلي

عملکرد مالی

راهبرد تدافعي

عملکرد مشتری

راهبرد آينده نگري

عملکرد فرآیندهای داخلی

راهبرد پيشتازانه

عملکرد رشد و یادگیری

راهبرد ريسک پذير

شکل(-)1مدل مفهومي تحقيق (کارابولوت.)2015 ،1341
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ابزار جمع آوري دادههاي پژوهش دو پرسشنامه

فرضيههاي پژوهش بدين شرح مشخص شد.

تحت عنوان پرسشنامه ابعاد استراتژي نوآوري و

فرضيه اول :راهبرد تهاجمي بر عملکرد شرکت توزيع

پرسشنامه ابعاد کارت امتيازي متوازن ميباشد.

برق اصفهان تأثير دارد.

پرسشنامههاي فوق داراي روايي صوري قابل قبول

بر اساس جدول  1اين فرضيه داراي  4فرضيه فرعي

است که توسط  10نفر از اساتيد دانشگاه و مديران

است که فرضيه فرعي  1بر وجود رابطه معني دار و

متخصص حوزه منابع انساني به تأئيد رسيده

راهبرد تهاجمي بر عملکرد مالي تأکيد دارد که براساس

است.پايايي هر دو پرسشنامه با استفاده ازآلفاي

نتايج بدست آمده از آزمون مربوطه و از آنجا که P ‹٪5

کرونباخ محاسبه شده به ترتيب با  0/881و 0/937

ميباشد لذا وجود چنين رابطه اي در سطح معني داري

مورد تأئيد قرار گرفت که بيانگر قابليت اعتماد باالي

 ٪5تأئيد ميشود ،به عبارت ديگر منابع الزم براي

ابزار جمع آوري دادههاي پژوهش ميباشد.

پيشبرد اهداف شرکت توزيع برق اصفهان اختصاص

براي تجزيه و تحليل دادههاي پژوهش از آزمون

داده شده و سرمايه گذاري الزم براي توسعه شبکههاي

رگرسيون چندگانه و با استفاده از نرم افزار SPSS

توزيع برق انجام شده است.
درخصوص تأثبر راهبرد تهاجمي

عنوان متغيرهاي مستقل بر ابعاد کارت امتيازي متوازن

بر عملکرد مشتري است که با توجه به نتيجه آزمون

به عنوان شاخصهاي عملکرد شرکت توزيع برق

مربوطه و از آنجا که  P ‹٪5ميباشد لذا تأثير راهبرد

اصفهان و متغيرهاي وابسته مورد بررسي قرار گرفته

فوق در سطح معني داري  ٪5تأئيد ميشود ،به عبارت

است.

ديگر شرکت توزيع برق اصفهان به فعاليتهاي
نوآوري در خدمات به منظور جلب رضايت مشترکين

يافتهها

اهميت داده و از ديدگاههاي مشترکين در توسعه و

دادههاي پژوهش با استفاده از روش رگرسيون

تحقيق خدمات استفاده برده و به برنامههاي مشتري

چندگانه مورد بررسي قرار گرفته و نتايج آزمون

محور تأکيد ميکند.

جدول( :)1نتايج آزمون فرضيه اول پژوهش با استفاده از رگرسيون چندگانه
فرضيههاي فرعي

آماره آزمون

آزمون در سطح معني داري %5

نتيجه آزمون

 -1راهبرد تهاجمي بر عملکرد مالي تاثير دارد

0/368

%5

<P

تاييد فرضيه

 -2راهبرد تهاجمي بر عملکرد مشتري تاثير دارد

0/457

%5

<P

تاييد فرضيه

 -3راهبرد تهاجمي بر عملکرد فرآيندها تاثير دارد

0/85

%5

<P

تاييد فرضيه

 -4راهبرد تهاجمي بر عملکرد رشد و يادگيري تاثير دارد

0/075

%5

<P

تاييد فرضيه

جدول ( :)2نتايج آزمون فرضيه دوم پژوهش با استفاده از رگرسيون چندگانه
فرضيههاي فرعي

آماره آزمون

آزمون در سطح معني داري %5

نتيجه آزمون

 -1راهبرد تحليلي بر عملکرد مالي تاثير دارد

0/014

%5

>P

رد فرضيه

 -2راهبرد تحليلي بر عملکرد مشتري تاثير دارد

0/06

%5

<P

تاييد فرضيه

 -3راهبرد تحليلي بر عملکرد فرآيندها تاثير دارد

0/238

%5

<P

تاييد فرضيه

 -4راهبرد تحليلي بر عملکرد رشد و يادگيري تاثير دارد

0/011

%5

>P

رد فرضيه

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

استفاده شده که طي آن تأثير استراتژيهاي نوآوري به

فرضيه فرعي 2
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فرضيه فرعي  3بر وجود رابطه معني دار راهبرد

داراي  4فرضيه فرعي است که فرضيه فرعي  1بر

تهاجمي بر عملکرد فرآيندهاي داخلي تأکيد دارد که

وجود رابطه معني دار و راهبرد تحليلي بر عملکرد

براساس نتايج به دست از آزمون رگرسيون و از آنجا

مالي تأکيد دارد که براساس نتايج به دست آمده از

که P ‹٪5ميباشد لذا وجود چنين رابطه اي در سطح

آزمون مربوطه و از آنجا که  P›٪5ميباشد لذا وجود

معني داري  ٪5تأئيد ميشود و بيانگر اين است که

چنين رابطه اي در سطح معني داري  ٪5رد ميشود.

شرکت توزيع برق اصفهان ،اقدامات اساسي

فرضيه فرعي 2درخصوص تأثير راهبرد فوق بر

درخصوص بهبود فرآيندهاي داخلي به منظور ارائه

عملکرد مشتري است که با توجه به نتيجه آزمون

خدمات هر چه بهتر به مشترکين را انجام داده و از اين

مربوطه و از آنجا که P ‹٪5ميباشد ،لذا وجود چنين

طريق سرعت رسيدگي به درخواستهاي مشترکين و

رابطه اي تأئيد ميشود .به عبارت ديگردر شرکت

سرويس دهي به آنان را افزايش داده است.فرضيه

توزيع برق اصفهان ،واحدهاي سازماني مختلف به

فرعي  4تأثير راهبرد تهاجمي بر عملکرد رشد و

منظور ارائه خدمات بهتر به مشترکين از هماهنگي الزم

يادگيري را مدنظر قرار داده که با توجه به نتيجه آزمون

برخوردار بوده و مديران شرکت در تصميم گيريهاي

و چون P ‹٪5ميباشد لذا تأثير راهبرد فوق بر عملکرد

خود از روشهاي تحليلي استفاده کرده و شکايات و

رشد و يادگيري در سطح معني داري  ٪5تأئيد ميشود

ديدگاههاي مشترکين نيز مورد تحليل قرار ميگيرد.

و نشان دهنده اين است که در شرکت توزيع برق

فرضيه فرعي  3بر تأثير راهبرد تحليلي بر عملکرد

اصفهان سرمايه گذاري الزم براي اجراي

فرآيندهاي داخلي اشاره دارد که براساس نتايج به

برنامههاي آموزش پرسنل انجام شده و آموزش

دست آمده از آزمون و از آنجا که  P ‹٪5ميباشد لذا

پرسنل با هدف رشد و ارتقاء عملکرد از اولويت

وجود چنين رابطه اي تأئيد ميشود و نشانگر اين است

برخوردار بوده و اهميت زيادي دارد .همچنين وجود

که شرکت توزيع برق اصفهان به منظور اصالح و

زمينه يادگيري و نوآوري نيز از ديگر نتايج تأئيد فرضيه

ارتقاء فرآيندها از سيستمهاي اطالعاتي بهره برده و

فوق ميباشد.

چگونگي بهبود فرآيندها با هدف ارائه خدمات با

با جمع بندي نتايج فرضيههاي فرعي ،نتيجه گرفته

کيفيت به مشترکين را تحليل ميکند.

ميشود که فرضيه اصلي اول به تأئيد رسيده و راهبرد

فرضيه فرعي  4بر وجود رابطه معني دار راهبرد

تهاجمي بر عملکرد شرکت توزيع برق اصفهان تأثير

تحليلي بر عملکرد رشد و يادگيري تأکيد دارد که با

مثبت دارد.

توجه به نتايج آزمون مربوطه و از آنجا که P›٪5

فرضيه دوم :راهبرد تحليلي بر عملکرد شرکت توزيع

ميباشد لذا وجود چنين رابطه اي در سطح معني داري

برق اصفهان تأثير دارد .براساس جدول 2اين فرضيه نيز

 ٪5رد و تأئيد نمي شود.

جدول ( :)3نتايج آزمون فرضيه سوم پژوهش با استفاده از رگرسيون چندگانه
فرضيههاي فرعي

آماره آزمون

آزمون در سطح معني داري %5

نتيجه آزمون

 -1راهبرد تدافعي بر عملکرد مالي تاثير دارد

0/17

%5

<P

تاييد فرضيه

 -2راهبرد تدافعي بر عملکرد مشتري تاثير دارد

0/021

%5

>P

رد فرضيه

 -3راهبرد تدافعي بر عملکرد فرآيندها تاثير دارد

0/389

%5

<P

تاييد فرضيه

 -4راهبرد تدافعي بر عملکرد رشد و يادگيري تاثير دارد

0/721

%5

<P

تاييد فرضيه

تأثير استراتژی نوآوری بر عملکرد براساس کارت امتيازی متوازن45 / ...

با جمع بندي نتايج بررسي فرضيههاي فرعي ،نتيجه

بهبود فرآيندهاي داخلي و در نهايت تحويل برق

گرفته ميشود که فرضيه اصلي دوم يعني راهبرد

مطمئن و پايدار به مشترکين شده و از طرفي بهبود

تحليلي تأثير چنداني بر عملکرد شرکت توزيع برق

کيفيت ارائه خدمات به مشترکين را نيز در پي داشته

اصفهان نداشته و اين تأثير در حد متوسط ميباشد.

است.

فرضيه سوم :راهبرد تدافعي بر عملکرد شرکت
توزيع برق اصفهان تأثير دارد.

فرضيه فرعي  4بر وجود رابطه معني دار راهبرد
تدافعي بر عملکرد رشد و يادگيري اشاره دارد که نتايج

فرعي است که فرضيه فرعي  1درخصوص تأثير راهبرد

معني دار تأئيد شده و راهبرد تدافعي بر عملکرد رشد

تدافعي بر عملکرد مالي تأکيد دارد که براساس نتايج

و يادگيري تأثير دارد .به عبارت ديگر وجود نگرش

آزمون مربوطه و از آنجا که  P ‹٪5ميباشد لذا وجود

کار تيمي در شرکت توزيع برق اصفهان ،افزايش

رابطه معني دار در سطح  ٪5تأئيد ميشود و بيانگر اين

مشارکت کارکنان در انجام وظايف سازماني و ارائه

است که تغييرات در روش توسعه خدمات و همچنين

پيشنهادات به کميتههاي نظام مشارکت را در پي داشته

ارتقاء کيفيت خدمات موجب کاهش هزينه تلفات برق

و همچنين استفاده از تکنيکهاي جديد مديريت توسط

تحويلي به مشترکين شده و از طرف ديگر متوسط

مديران منجر به بهبود عملکرد رشد و يادگيري شده

دوره وصول مطالبات از مشترکين را بهبود بخشيده

است.

است.

با جمع بندي نتايج آزمون فرضيههاي فرعي ،نتيجه

فرضيه فرعي  2بر وجود رابطه معني دار بين راهبرد

گرفته ميشود که فرضيه اصلي سوم تأئيد شده و

فوق و عملکرد مشتري در شرکت توزيع برق اصفهان

راهبرد تدافعي بر عملکرد شرکت توزيع برق اصفهان

اشاره دارد که با توجه به نتيجه آزمون و از آنجا که

تأثير دارد.

 P›٪5ميباشد ،لذا در سطح معني داري  ٪5اين رابطه

فرضيه چهارم :راهبرد آينده نگري بر عملکرد شرکت

تأئيد نمي شود.

توزيع برق اصفهان تأثير دارد.

فرضيه فرعي  3درخصوص تأثير راهبرد تدافعي بر

بر اساس جدول 4فرضيه فوق داراي  4فرضيه

عملکرد فرآيندهاي داخلي ميباشد که با توجه به نتايج

فرعي است که فرضيه فرعي  1بر تأثير راهبرد آينده

آزمون مربوطه و از آنجا که P ‹٪5است ،لذا وجود تأثير

نگري بر عملکرد مالي شرکت توزيع برق اصفهان

راهبرد فوق تأئيد ميشود .بررسي نتايج نشان ميدهد

تأکيد دارد و براساس نتايج آزمون مربوطه و از آنجا که

که تغييرات در روش توسعه خدمات در شرکت توزيع

 P ‹٪5ميباشد ،بنابراين تأثير راهبرد فوق در سطح

برق اصفهان و همچنين ارتقاء کيفيت خدمات منجر به

معني داري  ٪5تأئيد ميشود وشرکت توزيع برق

جدول ( :)4نتايج آزمون فرضيه چهارم پژوهش با استفاده از رگرسيون چندگانه
فرضيههاي فرعي

آماره آزمون

آزمون در سطح معني داري %5

نتيجه آزمون

 -1راهبرد آينده نگري بر عملکرد مالي تاثير دارد

0/73

%5

<P

تاييد فرضيه

 -2راهبرد آينده نگري بر عملکرد مشتري تاثير دارد

0/426

%5

<P

تاييد فرضيه

 -3راهبرد آينده نگري بر عملکرد فرآيندها تاثير دارد

0/08

%5

<P

تاييد فرضيه

 -4راهبرد آينده نگري بر عملکرد رشد تاثير دارد

0/02

%5

>P

رد فرضيه

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

بر اساس جدول 3فرضيه فوق نيز داراي  4فرضيه

آزمون نشان ميدهد چون  P ‹٪5است ،لذا وجود رابطه

 / 46حسين صدری ـ محمدرضا دلوی

اصفهان به منظور کسب درآمد و فروش بيشتر

با جمع بندي نتايج آزمون فرضيههاي فرعي ،نتيجه

انرژي به مشترکين آينده توجه نموده و برنامه

گرفته ميشود که فرضيه اصلي چهارم تأئيد و راهبرد

ريزيهاي الزم را براي تحقق اين مهم انجام داده است

آينده نگري بر عملکرد شرکت توزيع برق اصفهان

و از ديد اين شرکت ،برنامههاي بلندمدت به منظور نيل

تأثير مثبت دارد.

به بهترين عملکرد مالي از اهميت زيادي برخوردار
ميباشد.

فرضيه پنجم :راهبرد پيشتازانه بر عملکرد شرکت
توزيع برق اصفهان تأثير دارد.

فرضيه فرعي 2

سال هشتم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1396

تأثير راهبرد فوق بر عملکرد

براساس جدول 5اين فرضيه مشتمل بر  4فرضيه

مشتري را مد نظر دارد و با توجه به نتايج آزمون و از

فرعي است که فرضيه فرعي 1بر وجود رابطه معني دار

آنجا که  P ‹٪5ميباشد ،لذا تأثير راهبرد آينده نگري بر

بين راهبرد پبشتازانه و عملکرد مالي تأکيد دارد که

عملکرد مشتري در شرکت توزيع برق اصفهان تأئيد

براساس نتايج آزمون مربوطه و از آنجا کهP ‹٪5

ميشود و براين اساس ،شرکت ياد شده با انجام

ميباشد لذا وجود چنين رابطه اي در سطح معني داري

بازخورد از مشترکين ،نيازهاي آينده آنان را در نظر

 %5تأئيد ميشود .با بررسي نتايج آزمون مشخص

گرفته و از اين طريق به دنبال جلب رضايت مشترکين

گرديد که شرکت توزيع برق اصفهان با تشويق

به عنوان مهمترين منبع کسب درآمد ميباشد.

فعاليتهاي نوآورانه و انجام تحقيقات درخصوص

فرضيه فرعي  3بر وجود رابطه معني دار راهبرد آينده

فرصتهاي خدمات جديد ،قصد بهبود عملکرد مالي

نگري بر عملکرد فرآيندهاي داخلي تأکيد دارد که با

را داشته و در اين خصوص توفيقاتي را نيز به دست

توجه به نتايج آزمون مربوطه و چون  P ‹٪5ميباشد،

آورده است.فرضيه فرعي  2تأثير راهبرد پبيشتازانه بر

لذا وجود رابطه فوق در سطح معني داري  ٪5تأئيد

عملکرد مشتري را مد نظر دارد و با توجه به نتايج به

ميشود و شرکت توزيع برق اصفهان با انجام تحقيقات

دست آمده از آزمون و از آنجا که  P›٪5ميباشد لذا

در خدمات ،سعي در کسب مزيت رقابتي در آينده را

وجود تأثير راهبرد مذکور بر عملکرد مشتري در

داشته

و

از

طرف

ديگر

با

استفاده

از

شرکت توزيع برق اصفهان تأئيد نمي شود.

تکنولوژيهاي نوين در ارائه خدمات به مشترکين مثل

فرضيه فرعي  3به تأثير راهبرد پيشتازانه بر عملکرد

توزيع قبوض برق ،قرائت کنتورهاي برق و ...قصد

فرآيندهاي داخلي شرکت اشاره دارد و براساس نتايج

ايجاد تحول در خدمات رساني به مشترکين را دارد.

آزمون و از آنجا که  P ‹٪5ميباشد لذا تأثير راهبرد

فرضيه فرعي  4بر تأثير راهبرد آينده نگري بر

فوق بر عملکرد فرآيندهاي داخلي شرکت در سطح

عملکرد رشد و يادگيري شرکت توزيع برق اصفهان

معني داري  %5تأئيد ميشود و شرکت توزيع برق

اشاره دارد که با توجه به نتايج آزمون و از آنجا که

اصفهان با استفاده از نگرش خدمات جديد در رقابت

 P›٪5است لذا وجود چنين رابطه اي تأئيد نمي شود.
جدول ( :)5نتايج آزمون فرضيه پنجم پژوهش با استفاده از رگرسيون چندگانه
فرضيههاي فرعي

آماره آزمون

آزمون در سطح معني داري %5

نتيجه آزمون

 -1راهبرد پيشتازانه بر عملکرد مالي تاثير دارد

0/14

%5

<P

تاييد فرضيه

 -2راهبرد پيشتازانه بر عملکرد مشتري تاثير دارد

0/005

%5

>P

رد فرضيه

 -3راهبرد پيشتازانه بر عملکرد فرآيندها تاثير دارد

0/458

%5

<P

تاييد فرضيه

 -4راهبرد پيشتازانه بر عملکرد رشد تاثير دارد

0/680

%5

<P

تاييد فرضيه

تأثير استراتژی نوآوری بر عملکرد براساس کارت امتيازی متوازن47 / ...

با ساير شرکتهاي توزيع برق ،فرآيندهاي داخلي

وجود چنين تأثيري در سطح معني داري  %5در هر دو

خود را اصالح کرده و در اين خصوص ،نسبت به

فرضيه فرعي تأئيد نمي شود.

ساير شرکتهاي توزيع برق سطح کشور پيش قدم

فرضيه فرعي  2درخصوص تأثير راهبرد ريسک پذير

ميباشد و يکي از شرکتهاي مطرح توزيع برق در

بر عملکرد مشتري در شرکت توزيع برق اصفهان تأکيد

حوزه بهبود فرآيندها در سطح کشور به شمار ميرود.

ميکند که با توجه به نتايج آزمون مربوطه و از آنجا

راهبرد پيشتازانه و عملکرد رشد و يادگيري تأکيد دارد

و مديران شرکت توزيع برق اصفهان از توسعه خدمات

که با توجه به نتايج آزمون و از آنجا که P ‹٪5

به مشترکين حمايت کرده و هنگام تصميم گيري با

ميباشد ،لذا وجود اين رابطه در سطح معني داري %5

ديگران مشورت ميکنند و ريسک تصميم گيري در

تأئيد ميشود و براين اساس شرکت توزيع برق اصفهان

شرايط عدم اطمينان را ميپذيرند.

با پياده سازي مديريت دانش ،نسبت به انتقال دانش و

فرضيه فرعي  3به تأثير راهبرد ريسک پذير بر عملکرد

تجارب افراد و همکاران اقدام و زمينه توليد ايدههاي

فرآيندهاي داخلي شرکت توزيع برق اصفهان اشاره

نو را فراهم کرده است .همچنين برگزاري دورههاي

دارد و براساس نتايج آزمون مربوطه و از آنجا که>٪5

آموزشي متعدد در حوزههاي کاري مختلف ،نشان از

 Pميباشد ،لذا تأثير راهبرد ريسک پذير بر عملکرد

عالقه وافر شرکت و پرسنل نسبت به يادگيري و ارتقاء

فرآيندهاي داخلي شرکت ياد شده تأئيد ميشود و اين

سطح شغلي و مهارت آنان دارد.

موضوع نشان ميدهد که شرکت توزيع برق اصفهان با

با جمع بندي نتايج آزمون فرضيههاي فرعي ،نتيجه

پذيرش ريسک به هنگام تصميم گيري ،تهديدات را به

گرفته ميشود که فرضيه اصلي پنجم به تأئيد رسيده و

فرصت تبديل ميکند و با توسعه خدمات جديد،

راهبرد پيشتازانه بر عملکرد شرکت توزيع برق اصفهان

فرآيندهاي داخلي را مطابق نيازها و درخواستهاي

تأثير دارد.

مشترکين اصالح کرده و با پذيرش ريسک استفاده از

فرضيه ششم :راهبرد ريسک پذير بر عملکرد شرکت

تکنولوژيهاي نوين سعي در ارائه هر چه بهتر خدمات

توزيع برق اصفهان تأثير دارد.

به مشترکين را دارد.

بر اساس جدول 6اين فرضيه شامل  4فرضيه فرعي

با جمع بندي نتايج آزمون فرضيههاي فرعي فوق و

ميباشد که فرضيههاي فرعي  1و  4بر وجود تأثير

از آنجا فرضيههاي فرعي  2و 3تأئيد و فرضيههاي

راهبرد ريسک پذير به ترتيب بر عملکردهاي مالي و

فرعي  1و 4رد شدند .لذا نتيجه گرفته ميشود که

رشد ويادگيري شرکت توزيع برق اصفهان تأکيد

فرضيه اصلي ششم يعني راهبرد ريسک پذير تأثير

آزمون

چنداني بر عملکرد شرکت توزيع برق اصفهان ندارد و

ميکند

که

با

توجه

به

نتايج

فرضيههاي فرعي فوق و از آنجا که  P›٪5ميباشد ،لذا

تأثير آن در حد متوسط است.

جدول ( :)6نتايج آزمون فرضيه ششم پژوهش با استفاده از رگرسيون چندگانه
فرضيههاي فرعي

آماره آزمون

آزمون در سطح معني داري %5

نتيجه آزمون

 -1راهبرد ريسک پذير بر عملکرد مالي تاثير دارد

0/001

%5

>P

رد فرضيه

 -2راهبرد ريسک پذير بر عملکرد مشتري تاثير دارد

0/149

%5

<P

تاييد فرضيه

 -3راهبرد ريسک پذير بر عملکرد فرآيندها تاثير دارد

0/51

%5

<P

تاييد فرضيه

 -4راهبرد ريسک پذير بر عملکرد رشد تاثير دارد

0/01

%5

>P

رد فرضيه
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فرضيه فرعي  4بر وجود رابطه معني دار بين

که P >٪5ميباشد ،لذا فرضيه فرعي فوق تأئيد ميشود
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در ادامه تجزيه و تحليل دادهها و با توجه به قدر
مطلق

ضرايب

استاندارد

شده

(ضرايب

بتا)

 -1راهبرد تهاجمي بر عملکردهاي مالي ،مشتري،
فرآيند و رشد و يادگيري تأثير دارد.

تأثيرگذارترين استراتژيهاي نوآوري بر عملکرد

 -2راهبرد تحليلي بر عملکردهاي مشتري و فرآيندهاي

شرکت توزيع برق اصفهان بدين ترتيب مشخص

داخلي تأثير دارد ولي بر عملکردهاي مالي و رشد و

شدند:

يادگيري تأثيري ندارد.

 -1عملکرد مالي :به ترتيب پيشتازانه ،تدافعي ،تهاجمي

 -3راهبرد تدافعي بر عملکردهاي مالي ،فرآيندهاي

و آينده نگري
 -2عملکرد مشتري :به ترتيب تحليلي ،ريسک پذير،
آينده نگري و تهاجمي
 -3عملکرد فرآيندهاي داخلي :به ترتيب آينده نگري،
ريسک پذير ،تهاجمي ،تحليلي ،تدافعي و پيشتازانه
 -4عملکرد رشد و يادگيري :به ترتيب تهاجمي،
پيشتازانه و تدافعي

داخلي و رشد و يادگيري تأثير دارد ولي بر عملکرد
مشتري تأثير ندارد.
 -4راهبرد آينده نگري بر عملکردهاي مالي،
مشتري و فرآيندهاي داخلي تأثير دارد ولي بر عملکرد
رشد و يادگيري تأثير ندارد.
 -5راهبرد پيشتازانه بر عملکردهاي مالي،
فرآيندهاي داخلي و رشد و يادگيري تأثير دارد ولي بر
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عملکرد مشتري تأثير ندارد.
بحث و نتيجه گيري

 -6راهبرد ريسک پذير بر عملکردهاي مشتري و

بررسي مطالعات اخير نشان ميدهد که استراتژي

فرآيندهاي داخلي تأثير دارد ولي بر عملکردهاي مالي

نوآوري بر عملکرد شرکتها تأثيرگذار است

و رشد و يادگيري تأثير ندارد.

واستراتژي فوق به عنوان راهبردهاي اساسي هر شرکت

در اين قسمت به مقايسه نتايج اين تحقيق با

همانند چراغ راهنما عمل کرده و شرکت را به بهترين

پيشينه تحقيق انجام شده با عنوان" ارائه شاخصهاي

مسير هدايت ميکند.

ارزيابي عملکرد بر مبناي کارت امتيازي متوازن در

اين پژوهش ،با هدف بررسي تأثيرات استراتژي

شرکت امداد خودرو ايران" که توسط محمد مهدي

نوآوري بر عملکرد شرکت توزيع برق اصفهان به

پرهيزگار و ديگران انجام شده است پرداخته ميشود و

عنوان يکي از شرکتهاي مطرح توزيع برق در سطح

يافتههاي تحقيق اخير نشان ميدهد شرکت فوق بر

کشور پرداخته و از يک مدل مفهومي مشتمل بر تأثير

اساس مدل کارت امتيازي متوازن ،امکان ارزيابي

استراتژي نوآوري مشتمل بر  6راهبرد شامل تهاجمي،

عملکرد را دارا بوده و فرآيندهاي اصلي شرکت بر

تحليلي ،تدافعي ،آينده نگري ،پيشتازانه و ريسک پذير

مبناي ابعاد چهارگانه مدل ارزيابي و نظارت شده

به عنوان متغيرهاي مستقل بر عملکرد شرکت توزيع

است.همچنين در پايان تحقيق مشخص شد که شرکت

برق اصفهان شامل  4بعد کارت امتيازي متوازن تحت

امداد خودرو ايران با در اختيار داشتن شاخصهاي

عناوين ابعاد مالي ،مشتري ،فرآيندهاي داخلي و رشد و

ارزيابي عملکرد ،استراتژيهاي مناسب را تدوين کرده

يادگيري به عنوان متغيرهاي وابسته استفاده برده است.

و به راحتي ميتواند وارد فضاي رقابتي شود که کليه
موارد فوق با نتايج اين تحقيق مطابقت دارد .همچنين

براساس تجزيه و تحليل دادههاي حاصل از توزيع

نتايج تحقيق کارابولوت با عنوان «تاثيرات استراتژي

پرسشنامهها و با استفاده از روشهاي آزمون آماري

نوآوري برعملکرد شرکت» نشان ميدهد که

نتايج زير در شرکت توزيع برق اصفهان حاصل شد:

استراتژيهاي تحليل گر ،تدافعي و ريسک پذير تاثير

فصلنامه رسالت مديريت دولتي
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