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 The purpose of this study was  inferring situation of diffrent organizational 

innovation on construction companies performenc. In this research organization 

performance and innovation dimensions was given from compound model of 

Gundy and et al (2011), Wang and et al. and Elonen and et al.(2008) Theoretical  

approaches. Data were collected by clustered randomized sampling method By 

using survey-descriptive method and by using questionnaire technique on 208 

person from patented construction company’s managers and experts in installation 

and contrition companies congress. For computing indexes validity, quantitative 

and qualititative face validity(by CVR method) and for computing indexes 

reliability alpha cronbach index with zero to one domain were used. In multi 

dimensional analysis in regression analysis part, different organizational 

innovation showed significant influence with organizational performance variable 

that product innovation variable had more influence than other variables on 

organizational performance variable. In analyzing part by using way analysis 

product innovation, marketing innovation and process innovation had the most  

influence and managerial/organizational and green marketing had the least  

influence on organizational performance, respectively. Also, we should say that in 

structural analysis part product innovation , green marketing and process 

innovation had the most influence level and managerial/organizational variables 

and marketing innovation had the least influence on financial progress. At last, by 

using (Confirmatory factor analysis) , we should say that both organizational 

innovation and organizational performance variables had significant correlation 

with two above variables. 
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 چکیده  اطالعات مقاله

 پژوهشی -علمی :نوع مقاله

 39-91: صفحات

 سیستم یک. است شده تعریف مشتریان تک تک توسط که دهند مي ارائه را خدماتي و کاال امروز سازمان ها 

ش  بررسي وضعیت انواع نواوری سازماني در شرکتهای ساختماني وتعیین تاثیر هدف این پژوه یریتمد

در این تحقیق ابعاد نوآوری و عملکرد سازماني براساس مدل ترکیبي که . بوده است آن بر عملکرد آنها

( 1112)کاران، وانگ و همکاران و الونن و هم(1122)برگرفته از رویکرد نظری گرهان گاندی و دیگران

 112پیمایشي و با استفاده از تکنیک پرسشنامه بر روی-با کاربرد روش توصیفي. است؛ لحاظ شده است

با استفاده از روش نمونه  شهرستان بابلهای ساختماني ثبت شده در  نفر از کارشناسان و مدیران شرکت

ه در بخش تحلیل رگرسیوني، در تحلیل چند متغیر. ایي نسبتي انتخاب شده بودند گیری تصادفي طبقه

انواع نوآوری سازماني تأثیر معناداری را با متغیر عملکرد سازماني نشان دادند که در این میان مولفه 

در بخش تحلیل و . باشد ها بر متغیر عملکرد سازماني تأثیرگذار مي نوآوری محصول بیش از سایر مولفه

و نوآوری  یابي؛ مولفه نوآوری محصول، نوآوری بازاربرازش نیکویي مدل از طریق تحلیل مسیر به ترتیب

ترین میزان  مدیریتي و نوآوری سبز از کم/های سازماني ترین میزان تأثیرگذاری و مولفه فرایند از بیش

همچنین در بخش تحلیل و برازش نیکویي  .باشند تأثیرگذاری بر متغیر عملکرد سازماني برخوردار مي

های نوآوری محصول، نوآوری سبز و  خاطرنشان ساخت که به ترتیب، مولفه ها باید مدل ساختاری مولفه

از  یابيمدیریتي و نوآوری بازار/ های سازماني ترین میزان تأثیرگذاری و مولفه نوآوری فرایند از بیش

 .باشند ترین میزان تأثیرگذاری بر مولفه بهبود عملکرد نوآورانه برخوردار مي کم

 ولاطالعات نویسنده مسئ

 f.asgarian@gmail.com: ایمیل

 

 :سابقه مقاله

 21/12/2911 :تاریخ دریافت

 21/11/2911 :تاریخ ویرایش

 11/11/2911 :تاریخ پذیرش

 12/21/2911 :تاریخ انتشار

نوآوری ،  نوآوری :واژگان کلیدی

ز، سب  نوآوری ،سازماني، عملکرد سازماني

 عملکرد نوآورانه، مدیریتي سازماني  نوآوری

 .خوانندگان این مجله، اجازه توزیع، ترکیب مجدد، تغییر جزئي و کار روی حاضر به صورت غیرتجاری را دارند

 .باشد تمامي حقوق انتشار این مقاله، متعلق به نویسنده مي  ©
 

mailto:f.asgarian@gmail.com
mailto:f.asgarian@gmail.com


 9911 زمستان چهارم، شماره اول، دورهفصلنامه مطالعات مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی، / 93 
 

 مقدمه

بوت جهواني بوه    از آنجایي که تغییرات سریع تکنولوویی و راا 

گوذارد،   مي تأثیرسرعت در ارزش افزوده محصوالت و خدمات 

هوای   اسوتراتژی  در های مستمر یک عنصور ضوروری   نوآوری

شرکت به دالیل متعددی از جمله به کوار بوردن فرآینودهای    

تولید پر ثمر که عملکرد بهتر در بازار، فهمیدن ادراک مصرف 

شوود، بوه    موي  کننده و بدست آوردن مزیت راوابتي را منجور  

در حقیقت به علت مواجه شدن جوامع بشوری  . آید حساب مي

با مسائل نابهنگام فزاینده، وابسوتگي متقابول بوین کشوورها،     

تحلیل رفتن منابع طبیعي، سرعت فزاینده تغییورات و مسوائل   

 متعدد دیگر، نیاز بوه نووآوری را اجتنواب ناپوذیر کورده اسوت      

بور ایون باورنود کوه     پژوهشگران  .(2921، صالحي کردآبادی)

ی تولیودی کوچوک و متوسوط در زمینوه نووآوری      هوا  شرکت

هوا در   مزایای نسوبي آن . ی بزرگ هستندها شرکتتر از  خالق

ی بزرگ در زمینه نوآوری، اابلیت انعطاف ها شرکتمقایسه با 

 هوا  شرکتدر نتیجه این . ها است پذیری و سرعت واکنش آن

شوان، نقوش ااتصوادی و     های نوآورانه معموالً به خاطر اابلیت

یي هوا  شورکت به طور کلي . کنند اجتماعي با ارزشي را ایفا مي

کننود، تمایول دارنود     هایي با راابت باال عمل مي که در محیط

اگور بوا دیود    . داشته باشوند نوآوری بیشتری در محصوالتشان 

کوه عوالوه بور نووآوری      ،تووان فهمیود   شود مينگاه  تر وسیع

، هاجملوه نووآوری در فرآینود    محصول عوامل دیگری هوم از 

و  بازار، مدیریت و ساختار سوازماني و حتوي عوامول محیطوي    

بنابراین به نظر . گذارند هم بر نوآوری سازمان اثر مي مدیریتي

رسد که گرایش به سمت نوآوری بوه سواختار راوابتي کوه      مي

و  طوارق ) د بسوتگي دارد نکن در حوزه خود عمل مي ها شرکت

هوایي کوه در جهوت     این ترتیب سیاستبه . (2921همکاران، 

شود، با توجه  ها اعمال مي کاهش تمرکز و برداشتن محدودیت

ی کوچک و متوسط، منجور  ها شرکتبه عملکرد و نوآوری در 

یکوي  . (2911و همکواران،   طافي) به ارزش افزوده خواهد شد

با هدف پیدا کردن روابط  پیش رو ي پژوهشهای اصل از زمینه

اگرچوه بوه   . باشود  مي ها شرکتو عملکرد  ها یبین انواع نوآور

کلي مطالعات مفهومي متعددی وجوود دارد، ولوي تنهوا تعوداد     

کمي از مطالعات، به بررسي نزدیک رابطه بین انواع نوآوری و 

از طرفي اتحادیوه اروپوا بوا ایجواد     . اند عملکرد شرکت پرداخته

را مجبور کورده اسوت    ها شرکتهای زیست محیطي،  سیاست

بیوان   «های نوآوری سبز شیوه»ی خود را با ها فعالیتمه که ه

کنند و معتقدنود کوه بهبوود در عملکورد محیطوي شورکت و       

 کند کمک مي ها شرکتسازگاری با مقررات محیطي به راابت 

بایود نووآوری    هوا  شرکتبنابراین  .(2921، و همکارانعالمه )

 بوا توجوه وضوعیت فون      ها سبز خود را به منظور تقویت راابت

آوری سووبز همیشووه در حووال تغییوور و چرخووه عموور کوتوواه   

 . (2921و همکاران،  علیرضایي) محصوالت بهبود بخشند

 پوذیری  نوآوری ذاتاً امری پر مخاطره و دارای ریسکاز طرفي 

تواننود   ی رشد یافتوه و اووی نیوز نموي    ها شرکتاست و حتي 

های نوآوری سبز نیوز   شیوه و های نامحدود انجام دهند ریسک

رای عدم اطمینان و ریسک باالیي هستند و منابع زیادی در دا

بر این اساس تمرکز بر نووآوری سوبز،   . کند فرآیند مصرف مي

لف نووآوری و بررسوي اثراتوي    نیاز به شناخت دایق انواع مخت

گذارند را برجسوته سواخته    که هر کدام بر روی هم مي متقابل

انوواع   در عین حال، فقدان پوژوهش در زمینوه بررسوي   . است

 هوا  شورکت ها بر عملکرد  آن تأثیرها و  نوآوری و روابط بین آن

مطالعات ابلي معموالً تنها یک نوع نوآوری عموماً . وجود دارد

را 1(1112سواالوو وبالتاسوند و لوییکواس،    )نوآوری محصوول  

در کل بیشتر مطالعات تجربي بر روابوط بوین    کنند ميبررسي 

و یا یک جنبه از جنبه هوای   ها تعداد کمي ازابعاد انواع نوآوری

هوا یافوت    عملکرد تمرکز داشتند و مطالعات کموي در ادبیوات  

ها به خصوص نوآوری سوبز   شود که به دنبال انواع نوآوری مي

 .مطرح کند بر عملکرد سازماني آن را  تأثیرباشد و 

این است  شود پرداخته ميآنچه در این پژوهش به بررسي آن 

/ ها اعم از نوآوری سبز، سوازماني   وآوریکه رابطه بین انواع ن

و  ؟خدمات، فرآیند و بازاریابي چگونه است/مدیریتي، محصول

بور عملکورد    هوا  نووآوری هر یک از ایون  که ی تأثیرهمچنین 
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ی چوه  اعم از عملکرد نوآورانه، مالي، بوازار و تولیود   ها شرکت

 کنند؟ وضعیتي پیدا مي

 نظری تحقیقمبانی 

 تعریف نوآوری

ر ارن نوزدهم کلمه نوآوری دارای بار مفهوومي منفوي   تا اواخ

از اوایل . کرد بود و بر سرکشي، تمرد و آزاردهندگي داللت مي

ارن بیستم با اسوتفاده علموي و جدیود از ایون کلموه توسوط       

شومپیتر به مرور بار مثبت یافت و امروزه نوآوری بر تغییورات  

 لوت دارد مطلوب و ارزشمند در امور ااتصادی و اجتمواعي دال 

هوایي کوه    علیورغم کاسوتي   .(2922و همکواران،   خوواه  وطن)

مطالعووات تجربووي در بوواب فرآینوود تحووول و نوووآوری دارنوود، 

هایي را برای تفسیر و بیان  نویسندگان و محققان چندی، مدل

هوایي را کوه    مدل. اند مراحل مختلف فرآیند نوآوری ارائه کرده

 : ومي هستنداند دارای سه وجه عم محققین طراحي نموده

تر بر تئوری و حدسیات محققین استوارند تا مشاهدات  بیش .2

 .عیني فرآیند تغییر و تحول

هایي جامع و همه شمول هسوتند و در پوي آننود کوه      مدل. 1

چگونگي بروز تغییر و تحوول را در شورایط عوادی و معموولي     

 .بیان نمایند

کوه  انود   برای فرآیند تغییر و تحول سویری تکوویني اائول   . 9

دیگری و با منطقوي خواص    مراحل آن به ترتیب یکي پس از

 .(2921صالحي کرد آبادی، ) دهد رخ مي

در . های نوین ناشي از خالایوت اسوت   نوآوری بکارگیری ایده

ی ناشي از خالایت که بوه صوورت    وااع به پیاده ساختن ایده

اختوراع  . یک محصول یا خدمت تازه ارائه شود، نوآوری گویند

اسوت، اموا نووآوری    « پدید آوردن محصول جدیود »به معنای 

است که  «معرفي محصول تازه»فراتر از آن است و به معنای 

برخوي دیگور از تعواریف    . گیورد  با ابداع و عرضه صوورت موي  

حد فاصل ایده تا شئ را مرحلوه تحقیوق و   : نوآوری عبارتند از

توسعه و حد فاصله شيء تا بوازار را مرحلوه نووآوری تشوکیل     

کند و مرحلوه   های نو را تولید مي مرحله خالایت ایده. دهد مي

های نو را به چیزهای ملموس یعنوي محصووالت    نوآوری ایده

ای  بنوابراین هور شوي   . کند فرآیندها یا خدمات مفید تبدیل مي

برای اینکه نوآوری محسوب شود باید به بازار راه یابد، در بازار 

پودر علوم   . بگوذارد ااتصادی بر جوای   -اجتماعي تأثیربماند و 

نوآوری را ابوزار خواص کارآفرینوان     2مدیریت یعني پیتر دراکر

توان از تغییر به عنووان یوک    معرفي کرد که به کمک آن مي

رساني و تجارت بهره گرفت و نووآوری را   فرصت برای خدمت

هوا در   به عنوان توانایي اابل یادگیری و اابل اجرا در سوازمان 

کاال یوا  )یاده سازی یک محصول نوآوری خلق و پ. نظر گرفت

یا فرآیند جدیود یوا کوامالً بهبوود یافتوه یوک روش       ( خدمات

ی تجاری سوازمان محول کوار یوا     ها فعالیتسازماني جدید در 

اگور نووآوری را بوه عنووان یوک      . باشود  ارتباطات خارجي مي

تووان تعواریف    محصول با روش تولید جدید معرفي کنیم موي 

و همکواران،   1الگرا) بیان نمود مختلف دیگری را نیز برای آن

1112). 

یک فرآیند جدید تولید ایجاد بهبود در تجهیزات ابزارها یوا  . 2

 های ایجاد نوآوری شیوه

جایگزیني یک ماده اولیه در تولیود یوک محصوول کوامالً     . 1

مشوخ    متفاوت که این ماده به توازگي و بورای یوک کوار    

 .تساخته شده اس

هوای  لیات داخلي یا سیستمسازماندهي مجدد محصول عم. 9

توزیع در جهت افزایش کارایي حمایوت بیشوتر از محصوول و    

 .ترهای پایینایجاد هزینه

 فرآیند نورآوری و مدیریت آن

نوآوری فرآیندی پیچیده و سیستمي است که بسته به شورایط  

بوا  . متفاوت باشد ها آنها یا توالي  تواند گام و نوع سازماني مي

در شوکل عوام خوود شوامل      نووآوری کلوي   فرآینود این وجود 

 :های زیر است گام

                                                           
1- Peter Drucker 
2 Alegre 
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 یا فرصت تکنولوییک( کاربر/مشتری)شناخت نیاز بازار . 2

ای که برآورنده  تغییر تکنولویی موجود یا پذیرش تکنولویی. 1

 .نیاز یا فرصت باشد

 در صورت لزوم( اختراع)خلق محصول یا خدمت جدید . 9

از طریوق تجواری   ( تمحصوول یوا خودما   )ارائه تکنولویی . 2

 ها کردن آن

فرآیند نوآوری پیوند دهنده پورویه، اختوراع، توسوعه و انتقوال     

هوا و   ها، ایده در هر یک از این گام. تکنولویی با یکدیگر است

هنگوامي تحقوق    نووآوری  فرآینداما . شود مفاهیمي آفریده مي

داری و تجاری کردن بر ها در پایان به بهره یابد که این گام مي

مراحول  . تر بیانجامود  محصول، فرآیند یا سیستم پیشرفته یک

فرآیند نوآوری را معموالً در چارچوب یک پورویه تعریوف    کلي

بوه بعود    2121دهي که تقریباً از سازمانکنند زیرا این نوع  مي

توری   یافته، روش اثربخش نوآوریرواج بسیار زیادی در انجام 

شوود، کوه    آغاز مي معموالً با یک ایده نوآوریهر پرویه . است

غالباً شامل نوعي راه حل فني برای نیاز جاری یا آتي مشتری 

پس از پیشنهاد ایده مرحله جستجوی منابع ارار دارد تا . است

هر ایده بسوته بوه پیچیودگي آن،    . این ایده به تحقق بپیوندند

برای شکوفا شدن ممکن است از چند روز تا چند سال توالش  

این مرحلوه شوکوفایي ایوده را توسوعه     . و کار نیاز داشته باشد

واتي یک محصوول توسوعه یافوت، بورای     . نامند محصول مي

شود و در ادامه نیز ممکون   گیری مي تولید و عرضه آن تصمیم

نیواز   (و غیوره بهبوود محصوول   ) است به توسعه بعد از عرضه

افتود کوه    در وااع نوآوری زماني اتفاق موي  .(1122، 2آن) باشد

خودمات، ویوا یوک فرآینود در بخشوي از       یک محصول، و یوا 

زنجیره ارزش سازمان است، با طرح کواری هموراه شوده و در    

ی سازماني تحت مدیریت ها مهارتچارچوب نظم و مقررات و 

مدیریت نووآوری، فرآینود خلوق و    . نوآوری اجرا و نظارت شود

اجرای طرح کار است که با هدف تبدیل اختراع به نووآوری و  

                                                           
1 An 

وردن مزیووت راووابتي حووول محووور یووک در نهایووت بدسووت آ

ی خالق تحقق یافته و سرانجام باعث توسعه و افزایش  نظریه

تواننود   اختراعات زماني مي .شود زمان در بازار ميسودآوری سا

به نوآوری تبدیل شوند که اصوطالحات انجوام شوده بور روی     

. ها این اختراعات را اابل عرضه در بازارهای مصورف کنود   آن

ز زماني به مزیت راابتي پایدار تبدیل خواهند شود  ها نی نوآوری

که بتوانند بویش از سوایر رابوا بورای مشوتریان ایجواد ارزش       

 .افزوده کنند

 مدل مفهومی تحقیق

هر مدل مفهومي بعنوان نقطه شروع و مبنوایي جهوت انجوام    

ای که متغیرهای موورد نظور    مطالعات و تحقیقات است بگونه

و  1اکگوو ) کنود  مشوخ  موي   تحقیق و روابوط میوان آنهوا را   

تووان گفوت کوه بصوورتي      بعبارت دیگر مي. (1111همکاران، 

یک  ال، مدل مفهومي یا همان نقشه ذهني و ابزار تحلیلي ایده

ای کوه   استراتژی جهت شروع و انجوام تحقیوق اسوت بگونوه    

رود در حووین اجوورای تحقیووق، متغیرهووا، روابووط و  انتظووار مووي

آزمون ارار گرفتوه، و حسوب    تعامالت بین آنها مورد بررسي و

ضرورت تعدیالتي در آنها انجام شده و عواملي نیز از آنها کوم  

مسوتند بوه مورور     .(1121، 9ادواردز) و یا به آنها اضوافه شوود  

چنین  ادبیات موضوعي مربوط، و با توجه به اینکه تحقیقي این

برای نخستین بار است که در محدوده جامعوه آمواری انجوام    

 بیني شده است که در تحقیق حاضر از مودل  یششود لذا پ مي

مدل مفهومي حاضر تلفیقوي  . مفهومي زیر استفاده شود( الگو)

و  2برگرفته از رویکرد نظری گانودی  تلفاز منابع استنادی مخ

اسوت؛ لحواظ   ( 1112) و همکواران   ، الوونن (1122)همکاران 

آموده   2 شماره  شکلمذکور در ( الگو)مدل باشد مي شده است

، در یوک مودل  اابلیت اجرایوي بوودن   به منظور آزمون  .است

: ز سه روش استفاده کورد کوه عبارتنود از   توان ا حالت کلي مي

                                                           
2 Akgu 
3 Edwards 
4 Gunday 
5 Ellonen 
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الوواني،  ( )2121، 2کوونتز ) اجرای مودل در دنیوای وااعوي    -2

یوا نظرسونجي از خبرگوان     استفاده از روش دلفي -1(. 2921

و  استفاده از فنون ریاضوي  -9 (.2121، 1مالفورد و کالنگالن)

حسوب   در تحقیوق حاضور،  (. 1111 ،9بوارجیس ) شبیه سوازی 

دوم بووا توزیووع پرسشوونامه ای در رابطووه بووا  ضوورورت، روش 

نفر از خبرگان با طیف امتیازی صفر توا   11محتوای مدل بین 

موورد تاییود اورار    %  1با ضوریب  که  استفاده شده است 211

مودل   .ر پیوست شماره یک آورده شده استکه د گرفته است

 رد سوازماني  انوواع نووآوری  بررسوي وضوعیت   پژوهش به این 

وتعیین تاثیر آن بر روی عملکرد آنها مي  شرکتهای ساختماني

در این مدل انواع عملکورد سوازماني اعوم از عملکورد      پردازد

و انواع ابعاد  وابستهتولید ونوآورانه به عنوان متغیر  بازار، مالي،

بوووازار،  نووووآوری اعوووم از نووووآوری در محصوووول، فرآینووود،

و نووآوری  ( براساس مودل گرهوان گانودی   )سازماني/مدیریتي

 .است در نظر گرفته شده مستقل سبز به عنوان متغیر

                                                           
1 koontz 

2 Mulford and Klonglan 

3 Barjis 
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 مدل مفهومی پژوهش -9شکل 

 روش تحقیق

این پژوهش بور مبنوای نتیجوه از نووع کواربردی و برمبنوای       

هوا از   کنترل محقق از نوع غیرآزمایشي و بر مبنوای نووع داده  

 -صویفي ایون تحقیوق بوا روش تو   . باشد کیفي مي نوع تحقیق

جامعه آماری ایون پوژوهش را    .پیمایشي صورت پذیرفته است

هوای   مدیران ارشود و مودیران میواني و کارشناسوان شورکت     

 دهنود کوه تعوداد آنهوا     بابل تشکیل موي  شهرستانساختماني 

تحقیوق  ( 2911)يیو شورکت در دوره اجرا  1 9برابر بوا   حدودا

هایي که دارای واحد  ا توجه به اینکه شرکتب. حاضر مي باشند

های ساختماني هستند؛ بوه   مدیریت مهندسي فروش در پرویه

تور   دلیل ضرورت اطالع رسواني در بازگشوت هور چوه سوریع     

تورین عامول مزیوت     مهمامروزه به عنوان ها این واحد  سرمایه

های سواختماني   در کلیه پرویهو حلقه مفقوده ساختمان راابتي 

دسوته از   بر این اساس در این پوژوهش آن شود   محسوب مي

هایي را که دارای واحد مودیریت مهندسوي فوروش در     شرکت

پرویه های ساختماني مي باشند؛ به عنووان جامعوه آمواری در    

 222ها به طور تقریبي برابور بوا    نظر گرفته شدند که تعداد آن

نفور را مودیران    122 ها از میان این شرکت. شرکت بوده است

نفوور را موودیران میوواني و کارشناسووان تشووکیل   911شوود وار

نفور   29 بنابراین جامعه آماری پژوهش حاضر شامل. دهند مي

تماني هوای سواخ   از مدیران ارشد، میاني و کارشناسان شورکت 

بابل کوه دارای واحود مودیریت مهندسوي فوروش       شهرستان

برای تعیین حجوم نمونوه در جامعوه آمواری     . باشد هستند؛ مي

هر بووا در اختیووار داشووتن جامعووه آموواری از معادلووه اهووالي شوو

بنوابراین از تعوداد   . دشود گیری کوکران و شارپ استفاده  نمونه

نفور را    1شرکت مورد بررسي وااع در حجم نمونه کل،  112

نفر را مدیران میاني و کارشناسان تشکیل  299مدیران ارشد و

را با توجه به اینکه جامعه آمواری پوژوهش حاضور     .مي دهند

لوذا  . دهنود  های ساختماني تشکیل موي  مجموعه ای از شرکت

گیری در پژوهش حاضر، جزء گروه نمونوه گیوری    شیوه نمونه

یعني احتمال برابر حضور کلیه افراد جامعه آمواری در  )تصادفي

گیری طبقوه ایوي یوا     و از نوع شیوه نمونه( فرایند نمونه گیری

 . استفاده شدمطبق نسبتي 

اندازه گیری وسایلي هستند کوه محقوق    ابزار های سنجش و

د اطالعوات موورد نیواز بورای تجزیوه و      توان ميبه کمک آنها 

تحلیل و بررسي پدیده مورد مطالعه و نهایتوا کشوف حقیقوت    

هوا،   به عبارتي ابوزار انودازه گیوری و مقیواس    . گردآوری نماید

وسایلي هستند که محقق به کمک آنها اادر اسوت اطالعوات   

. مورد نیاز تحقیوق را گوردآوری، ثبوت و کموي سوازی نمایود      

: ابزارهای اندازه گیری به دو دسته ی کلي تقسیم موي شووند  

در ایون  . محقوق سواخته  ( 1)استاندارد یوا میوزان شوده و    ( 2)
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در  .تحقیق از ابزار گردآوری محقق ساخته استفاده شده اسوت 

ها و اطالعات بورای تجزیوه و    آوری داده این اسمت به منظور جمع

 ای بوه صوورت سوتاالت چنود گزینوه     تحلیل از یک پرسشونامه  

 استفاده گردید 

ابعاد  در این پژوهش، طیف لیکرت روش اصلي مقیاس سازی

هوای آن   و نیز متغیر مستقل عملکرد سازماني و مولفه نوآوری

خیلوي   - )ای گزینه  ت پاسخ سواالت حاوی درجاباشد و  مي

 .اسوت ( کوم  خیلوي  -2 کم و-1      متوسط -9زیاد  -2زیاد 

؛ چیدمان گویه های سنجش متغیر های تحقیوق را  (2) جدول

در پرسشنامه جامعه آماری ابل از فرایند پیش آزموون نشوان   

 : دهد مي

 ایند پیش آزمونچیدمان گویه های سنجش متغیر های تحقیق در پرسشنامه قبل از فر -9 جدول

 تعداد سواالت ها شاخ  ردیف

 1 سنجش نوآوری محصول 2

 21 سنجش نوآوری فرآیند 1

 21 مدیریتي/سنجش نوآوری سازماني 9

 11 سنجش نوآوری سبز 2

   سنجش نوآوری بازار  

   سنجش عملکرد مالي شرکت 1

   سنجش عملکرد نوآورانه شرکت 1

 1 سنجش عملکرد تولیدی شرکت 2

   سنجش عملکرد بازار شرکت 1

 21 جمع 

در این تحقیق برای بررسي سواالت تحقیق در جامعه از آمار 

از تحلیل رگرسیوني . توصیفي و استنباطي استفاده شده است

هر یک از  تأثیرچند متغیره به منظور مشخ  کردن سهم 

( عملکرد سازماني)متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته تحقیق

از . دها استفاده ش و تأخر در بین آن کردن تقدم بدون لحاظ

هر یک از  تأثیرتحلیل مسیر به منظور مشخ  کردن سهم 

دم و تأخر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته با لحاظ کردن تق

الزم به ذکر است جهت اعتبار و و  شد در بین آنها استفاده 

ی مقدار خطا: های برازندگي شامل برازندگي مدل  از شاخ 

استاندارد برآورد، شاخ  نیکویي برازش تطبیقي، شاخ  

نیکویي برازش تعدیل شده و مقدار کي دو و نیز نسبت کي دو 

 T و مقدار .( اابل ابول کوچکتر از عدد سه)به درجه آزادی 

 .استفاده شده است( بزرگتر از عدد دو اابل ابول)

 ها یافته

زماني را مدل رگرسیوني چند متغیره عملکرد سا( 1)جدول

گویای این ( 1)های موجود در جدول آماره. دهد نشان مي

از  11/1وااعیت است که بعد نوآوری محصول با بتای

ترین تأثیرگذاری معنادار بر عملکرد سازماني برخوردار  بیش

ترین ادرت تبیین  بعد از آن بعد نوآوری بازار از بیش. باشد مي

  .باشد کنندگي برخوردار مي
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 های مورد مطالعه شرکت ل رگرسیونی چند متغیره عملکرد سازمانیمد -3 جدول

 ندا متغیرهایی که وارد معادله شده

 انواع نوآوری سازمانی
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

 tسطح معنی داری  tمقدار 

B خطای استاندارد Beta 

 111/1 111/12 1/1 1 219/1 111/9 نوآوری محصول

 111/1 211/1 122/1 222/1 111/2 رنوآوری بازا

 111/1 129/1 111/1 122/2 119/9 مدیریت/نوآوری سازماني

 121/1 12/1  1/ 11 112/2 112/9 نوآوری فرایند

 112/1 121/1 119/1 211/1 911/1 نوآوری سبز

 111/1     121/21              -               111/2    2 /21 عرض از مبدأ                 

 : دهد مدل علّي عملکرد سازماني را نشان مي (1) شکل

 

 مورد مطالعه ی ساختمانیها شرکتمدل علّی تجربی عملکرد سازمانی  -3 شکل

اثورات مسوتقیم،    توان مياکنون با در اختیار داشتن مدل علّي 

های نووآوری سوازماني بور     غیرمستقیم و نیز اثرات کل مولفه

 :کردمشخ  عملکرد سازماني را 
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 های مورد مطالعه شرکت های نوآوری سازمانی بر عملکرد سازمانی کل مولفهتأثیرمستقیم، غیرمستقیم و نیز  تأثیر -9 جدول

 های نوآوری سازمانی مولفه
 عملکرد سازمانی

 کل تأثیر غیرمستقیم تأثیر مستقیم تأثیر

 11/1-  11/1 نوآوری محصول

 29/1 91/1 11/1 نوآوری فرایند

 1/1  11/1 12/1 نوآوری بازار

 22/1 99/1 12/1 مدیریت/نوآوری سازماني

 11/1 21/1 11/1 نوآوری سبز

ات توأثیر و نیز جدول مربوط به ( 1 شکل)با توجه به مدل علّي

 : شود متغیرها نکات ذیل برای ما روشن مي

 تأثیربین مولفه نوآوری محصول و عملکرد سازماني یک  -2

وجود دارد که به صوورت مسوتقیم بور     11/1حدود معنادار در 

 .گذارد مي تأثیرمتغیر میزان عملکرد سازماني 

 توأثیر بین مولفه نوآوری فرایند و عملکرد سوازماني یوک    -1

 11/1وجود دارد که از این مقدار حدود  29/1معنادار در حدود 

نیز به صوورت غیور مسوتقیم و از     91/1به صورت مستقیم و 

وآوری محصوول بور متغیور میوزان عملکورد      طریق مولفوه نو  

 .گذارد مي تأثیرسازماني 

 توأثیر بین مولفه نوآوری بوازار و عملکورد سوازماني یوک      -9

 12/1وجود دارد که از این مقدار حدود  1/1 معنادار در حدود 

نیز به صوورت غیور مسوتقیم و از     11/1به صورت مستقیم و 

ایند بور متغیور   های نوآوری محصول و نوآوری فر طریق مولفه

 .گذارد مي تأثیرمیزان عملکرد سازماني 

مدیریت و عملکورد سوازماني   /بین مولفه نوآوری سازماني -2

وجود دارد که از ایون مقودار    22/1معنادار در حدود  تأثیریک 

نیوز بوه صوورت غیور      99/1به صورت مستقیم و  12/1حدود 

هوای نووآوری محصوول، نووآوری      مستقیم و از طریق مولفوه 

 توأثیر رایند و نوآوری بازار بر متغیر میزان عملکورد سوازماني   ف

 .گذارد مي

مدیریت و عملکورد سوازماني   /بین مولفه نوآوری سازماني - 

وجود دارد که از ایون مقودار    11/1معنادار در حدود  تأثیریک 

نیوز بوه صوورت غیور      21/1به صورت مستقیم و  11/1حدود 

محصوول، نووآوری    هوای نووآوری   مستقیم و از طریق مولفوه 

مودیریت بور متغیور    /فرایند، نوآوری بازار و نووآوری سوازماني  

 .گذارد مي تأثیرمیزان عملکرد سازماني 

تووان   بنابراین با توجه به تحلیل رگرسیوني و تحلیل مسیر مي

هوای نووآوری سوازماني در     چنین نتیجه گرفت که کلیه مولفه

بر متغیور وابسوته   معناداری  تأثیرجامعه آماری مورد مطالعه از 

کوه در نهایوت    باشوند  برخوردار موي ( کرد سازمانيعمل)تحقیق

نشان مي دهد که مدل  9مدل نهایي تحقیق به شکل شماره 

 شوکل همانگونه که . تحقیق از برازش مطلوب برخوردار است

میوزان همبسوتگي   )دهود مقودار بوار عواملي     نیز نشان مي( 9)

، 211/1: ه ترتیوب برای متغیور نووآوری سوازماني بو    ( ها مولفه

همچنووین بایوود . باشوود مووي 121/1و  219/1، 211/1، 221/1

خاطرنشان ساخت که این مقدار برای متغیر عملکرد سوازماني  

ایون امور   . باشد مي 112/1، و 119/1، 221، 291/1: به ترتیب

هوای دو متغیور پوژوهش از     بیانگر این مطلب است که مولفوه 

در نهایوت بایود خواطر    باشوند و   همبستگي الزم برخوردار مي
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 نتایج کلی مدل تحقیق -9شکل 

 گیری نتیجه

نشوان داده شوده اسوت؛    همانگونه که در پژوهش حاضر نیوز  

ول، نووآوری محصو  )هرچه سطح نوآوری سازماني و انوواع آن 

در شرکت هوای موورد   ( سازماني و بازار/سبز، فرایند، مدیریتي

نیوز افوزایش پیودا     بررسي افزایش پیدا کند، عملکرد سازماني

گرهوان گانودی و   هوای   نتایج این پژوهش با پژوهش. کند مي

هاشووووووي و  ؛(1111)دارماداسووووووا؛ (1122)همکوووووواران

؛ جیمنووز و (1112)توورینکس و دیگووران؛ ( 1121)استوجسوویک

( 2921)؛ اکوورم گنجووي(2911)؛ مووریم ذوالفقوواری(1122)والووه

همسو بوده و به لحاظ تجربي بوه تقویوت آنوان موي پوردازد؛      

چراکه آنان نیز در پژوهش خود بوه بوه رابطوه بوین نووآوری      

 . و عملکرد سوازماني دسوت یافتوه بودنود    ( و انواع آن)سازماني

همانگونه که در فصول ابلي نیز به آن پرداخته شود؛ نووآوری   

محصول، سوبز، فراینود،   های نوآوری  سازماني به کمک مولفه

سازماني و بازار مورد سونجش و انودازه گیوری اورار     /مدیریتي

نوآوری در محصول را ( 1111)وانگ و همکاران  .گرفته است

به توسعه محصوالت و خدمات جدیود بورای پاسوخگویي بوه     

وری در نووآ . انود  نیازهای کاربران یا نیازهای بازار معرفي کرده

محصول نقش اساسي در موفقیت محصول دارد که ایون امور   

ی خود با موفقیت پایدار کسب و کار ارتباط تنگواتنگي   به نوبه

محصوالت ابداعي از طریق رشد و گسترش در . خواهد داشت

وکوار فوراهم    های بیشتری برای کسب های جدید فرصت حوزه

این امکان را  ها شرکتبه   های اابل مالحظه نوآوری. کنند مي

دهد تا مواعیت خود را در بازارهای راابتي تثبیوت کننود و    مي

یک پایگاه در   های ورود به بازارهای جدید برای کسب فرصت

همچنووین وانووگ و . کنوود بووازار را بوورای آنووان فووراهم مووي  

معتقدنود کوه نووآوری فرآینودی در حقیقوت      ( 1111)همکاران

هوایش   ابع و اابلیوت توانایي سازمان برای بهره بورداری از منو  

تر از آن، توانایي ترکیب مجدد و شوکل دهوي    باشد و مهم مي

ها برای تحقق شورایط تولیود خوالق در     مجدد منابع و اابلیت

جهت موفقیت سازماني است که همه این عوامل در نووآوری  

نوآوری در فرآیند تولید . کنند کلي سازمان نقش حیاتي ایفا مي

هایي بر رابا به دسوت آورد   مزیت، ها شرکتشود که  باعث مي
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افوزایش   -1افزایش سورعت فرآینود تولیود     -2:که عبارتند از

در . اابلیت انعطاف تولید از یک محصول بوه محصوول دیگور   

نشان داده شوده اسوت کوه هرچوه سوطح      پژوهش حاضر نیز 

همچوون بهبوودی فراینودها و مراحول کواری،      )نوآوری فرایند

فراینودها، روزآمود بوودن    سرعت العمل در تغییور روش هوا و   

رود، بهبوود عملکورد    باالتر مي... ( ماهیت فرایندهای ساخت و

 .کند نیز افزایش پیدا مي و در نهایت عملکرد سازماني نوآورانه

بهبوودی  : مدیران شرکت بوه بر این اساس پیشنهاد مي گردد 

سورعت العمول در تغییور    باال بوردن   فرایندها و مراحل کاری،

ماهیت فراینودهای سواخت    به روز کردن ها،روش ها و فرایند

ی بودون  ها فعالیتحذف و شناسایي در مقایسه با فعالیت رابا، 

دانوش ارزشومند    بوه دسوت آوردن  در فراینودها،  ارزش افزوده 

الونن و  .اهمیت دهند.برای تولید نوآورانه و فرایندهای فناورانه

بر ایون باورنود کوه معرفوي رویکورد جدیود       ( 1112) همکاران

های مدیریتي را نوآوری مودیریتي   دیریتي جهت بهبود روشم

و نوآوری که به ساختار سازماني و فرآیندهای اجرایي مورتبط  

؛ آنها بر این باورند کوه هور   گویند است را نوآوری سازماني مي

شرکت و سازماني که از جهت روش های مدیریتي و سازماني 

موفقیوت  آن نوآور و پیشرو باشود؛ عملکورد بهتور و بوه نوبوه      

 . سازماني را به دنبال خواهند داشت

نشان داده شده است که هرچوه سوطح   در پژوهش حاضر نیز 

 هوا  شرکتهمچون موفقیت مدیران )مدیریتي/نوآوری سازماني

هووای جدیوود  نوووین؛ پووي گیووری روش  هووای در ارائووه روش

تغییر در سواختار  ؛اهمیت دادن به مدیریت مشوارکتي ؛مدیریتي

هوای تجواری    کت اسوتراتژیک و همکواری  سازماني برای شرا

بلندمدت؛ تغییر در ساختار سازماني برای غیرمتمرکز سازی در 

پوذیری   ها؛ تغییر در ساختار سازماني برای انعطاف گیری تصمیم

رود، بهبوود عملکورد    باالتر مي( های شغلي وغیره در مسئولیت

 .دکن نیز افزایش پیدا مي و در نهایت عملکرد سازماني نوآورانه

توالش  : مودیران شورکت بوه   شوود   پیشنهاد موي  براین اساس

گیووری  ، پوويموودیریتي نوووین هووای در ارائووه روش هووا شوورکت

، اهمیت دادن به مدیریت مشوارکتي  های جدید مدیریتي روش

و تغییوور در سوواختار سووازماني بوورای غیرمتمرکووز سووازی در   

های شغلي، تغییر  پذیری در مسئولیت ها و انعطاف گیری تصمیم

هوای   ساختار سازماني برای شراکت استراتژیک و همکاریدر 

گرهوان گانودی و    .هنود توجوه و اهمیوت د   تجاری بلندمودت 

بور ایون   ( 1121) لوپز -و کامیسون و ویالر( 1122) همکاران

باورند کوه نووآوری بازاریوابي اجورای روش بازاریوابي جدیود       

هایي چوون تجدیود در شویوه تبلیغوات      باشد که با شاخ  مي

های توزیوع، تغییور    ت فعلي یا جدید، تجدید در کانالمحصوال

های ایمت گذاری محصوالت فعلي و جدید، تغییر در  در شیوه

هوا،   طراحي محصوالت جدید و فعلي اعم از تغییور در ویژگوي  

هوا و تجدیود در    هوای فنوي آن   شکل بدون تغییور در ویژگوي  

در پوژوهش  . شوود  ی مدیریت بازاریابي مشخ  ميها فعالیت

نشان داده شوده اسوت کوه هرچوه سوطح نووآوری       ر نیز حاض

در شویوه  های تبلیغات؛ تغییور   در شیوهتغییر همچون )بازاریابي

تغییر در طراحوي محصووالت   گذاری محصوالت فعلي؛  ایمت

عموومي  ی مدیریت بازاریوابي  ها فعالیتجدید و فعلي؛تغییر در 

ت و در نهایو  رود، بهبوود عملکورد نوآورانوه    باالتر موي ( وغیره

در بور ایون اسواس     .کند نیز افزایش پیدا مي عملکرد سازماني

: مدیران شرکت به: شود پیشنهاد مي رابطه با نوآوری بازاریابي

گوذاری   در شویوه ایموت  هوای تبلیغوات؛،تغییر    در شویوه تغییر 

تغییوور در طراحووي محصوووالت جدیوود و  محصوووالت فعلووي؛،

غیوره   مي وعموو ی مدیریت بازاریابي ها فعالیتفعلي؛،تغییر در 

همانگونه که در ادبیات تحقیق نیوز بوه    .هندتوجه و اهمیت د

آوری، عملکرد مدیریت،  های سبز به فن آن اشاره شد؛ نوآوری

 .شود بندی مي های فرآیند تولید طبقه طراحي محصول و جنبه

های سبز در طول ارزیابي چرخه عمر محصول شوامل   نوآوری

نظور کاهش اثورات  روند اصالح طراحي محصول موجود به م

: هوای همچوون   باشد که با شاخ  منفي بر محیط زیست مي

هوای سوبز در سوازمان، داشوتن      مشوي و سیاسوت   داشتن خط

سبز در سازمان، داشتن بازاریابي سبز، ( ساخت)های تولید شیوه

داشتن همکاری سبز با عرضه کننده کواال، داشوتن همکواری    

سونجیده شوده   سبز با شرکا، داشتن همکاری سبز با مشوتری  
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بور ایون باورنود کوه     (  1129)یانوگ و همکواران  -شان. است

های سبز داخلي و همکواری سوبز    نوآوری سبز از طریق شیوه

مثبت دارد و راابت سازمان را  تأثیرخارجي بر عملکرد سازمان 

 .کند تقویت مي

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و  :مالحظات اخالقی

متون و ارجاعات مقاله تماماً  داری در استناد به نیز امانت

 . رعایت گردید

تدوین این مقاله، فااد هرگونه تعارض  :تعارض منافع

 .منافعي بوده است

نگارش مقاله تماماً توسط نویسندگان  :سهم نویسندگان

 .بصورت مشترک و برابر انجام گرفته است

از تمام کساني که ما را در تهیه این : تشکر و قدردانی

 .اند، سپاسگزاریم رساندهمقاله یاری 

این پژوهش بدون تأمین اعتبار : تأمین اعتبار پژوهش

 .مالي سامان یافته است
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