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ÖZET

Anahtar Kelimeler:

Amaç – Bu araştırmanın amacı stratejik yenilik yönetiminin işe adanmışlık üzerine etkisini belirlemektir.

Stratejik yenilik yönetimi

Yöntem – Araştırmada nicel araştırma modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın
evrenini Marmara Bölgesindeki aile şirketleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu ise bu
şirketlerdeki çalışanlar oluşturmaktadır. Araştırmada İşe Adanmışlık Ölçeği ve Stratejik İnovasyon Ölçeği
kullanılmıştır. Araştırmada verileri analiz etmek amacıyla tanımlayıcı istatistiksel analizleri, t-testi,
ANOVA, korelasyon, Regresyon analizleri kullanılmıştır.
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Bulgular – Araştırmaya katılan çalışanların yenilik stratejisi, örgüt yapısı, inovasyon kültürü, teknoloji
yeteneği, müşteri ve tedarikçilerle ilişkiler konusunda olumlu düşündükleri görülmektedir. Araştırmaya
katılan çalışanlar, başarısızlıkları öğrenme fırsatı olarak gördüklerini, teknolojideki yeni gelişmeleri
izlediklerini, resmi iletişimi kolaylaştırmak amacıyla çalışma yapıldığını, ilerleme eylem planlarının
olduğunu ifade etmektedirler. Araştırma katılımcıları yöneticilerin teknolojik hedeflerin yeni fikirlerin
değerlendirilmesine rehberlik ettiğini, işletmenin itibarının önemli olduğunu, tedarikçilerin ve müşterilerin
bu süreçte önemli olduklarını belirtmektedirler. Araştırma örneklem grubunun cinsiyetleriyle, stratejik
inovasyon ve işe adanmışlık düzeyleri arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmektedir. Araştırmaya
katılanların mesleki kıdemleriyle yenilik stratejisi arasında bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Araştırmaya
katılan çalışanların stratejik inovasyon ile ilgili görüşleriyle işe adanmışlık ile ilgili görüşleri arasında
pozitif yönlü yüksek düzeyde bir ilişkinin olduğu görülmektedir.
Tartışma – İşe adanmışlıkla stratejik inovasyon arasında anlamlı bir ilişki olduğu, işe adanmışlığın stratejik
inovasyonun anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmüştür. Araştırmanın bulguları stratejik yenilik
yönetiminin işe adanmışlık ile güçlü bir bağının olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca araştırmada
stratejik yenilik yönetiminin çalışanlar üzerinde önemli bir etkisinin olduğu görülmüştür.
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Purpose – The purpose of this research is to determine the effect of strategic innovation management on
commitment.
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Design/methodology/approach – In the research, relational scanning model, one of the quantitative
research models, was used. Family companies in the Marmara Region constitute the universe of the
research. The sample group of the research is the employees in these companies. Commitment to Work
Scale and Strategic Innovation Scale were used in the study. Descriptive statistical analyzes, t-test and
ANOVA, correlation and regression analysis were performed on the data obtained in the study.

Family companies

Findings – It is seen that the employees participating in the study think positively about innovation
strategy, organizational structure, innovation culture, technology ability, relations with customers and
suppliers. They state that the employees participating in the research see failures as an opportunity to learn,
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they follow new developments in technology, studies are carried out to facilitate formal communication,
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and there are action plans for progress. Research participants state that managers' technological goals guide
Accepted 20 December 2020 the evaluation of new ideas, the reputation of the enterprise is important, suppliers and customers are
important in this process. It is observed that there is no significant relationship between the gender of the
research sample group and the levels of strategic innovation and commitment to work. It is seen that there
Article Classification:
is a relationship between the professional seniority of the participants and the innovation strategy. It is
Research Article
observed that there is a high-level positive relationship between the views of the employees participating
in the study on strategic innovation and their views on commitment to work.
Discussion – It was observed that there was a significant relationship between commitment to work and
strategic innovation, and that commitment to work was a significant predictor of strategic innovation. The
findings of the study reveal that strategic innovation management has a strong link with business
commitment. In addition, it was seen in the research that strategic innovation management has a significant
effect on employees.
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