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چكيده
رویکردهای نوآوری راهبردی و نوآوری باز میتوانند تحولی در عملکرد شررت ها ایجاد نموده و نقاط ضرف و اشکالا وارده بر
رویکردهای سررن ی را مرتفع نماید .همراهی این دو م غیر با عملکرد زمینهسرراز شرررایطی میگردد ته شرررت ها برای دس ر یابی به
عملکرد بالا و رقاب با رقبا و زنده ماندن از نوآوری اسرر فاده میتنند .با توجه به اهمی این امر در تحقیق حاضررر به بررسرری تاثیر
عوامل نوآوری باز بر راهبرد و عملکرد سررازمانی شرردرداری تدران(مطالفه موردی :شرردرداری منطقه یک تدران) پرداخ ه شررد .این
تحقیق از نظر هدف ،تاربردی و از نظر گردآوری دادهها توصریفی -تحلیلی اس  .تجزیهوتحلیل دادهها و آزمون فرضیههای پژوهش
توسط نرمافزارهای  SPSSو  PLSو براساس پرسشنامههای گردآوری شده از  432نفر از مدیران و تارشناسان واحدهای شدرسازی،
امور شردری ،فناوری اطلاعا  ،مالی ،برنامهریزی و توسرفه شدری بهعنوان نمونه آماری صور گرف ه اس  .روش نمونهگیری از نوع
تاملا تصرادفی و روش فرمول توتران اسر و ابزار گردآوری دادهها پرسرشرنامه نوآوری باز با  71گویه و پرسشنامه راهبرد ارزیابی
سازمانی با  71گویه و پرسشنامه عملکرد سازمانی با  71گویه اس ته دارای روایی و پایایی مورد تائید اس  .ن ایج بررسی فرضیا
حاتی از آن بوده اسررر ته به ترتیب عامل تولیدی ،فرآیندی و اداری با ضرررریب  61770،61720و  61160بر راهبرد و با ضرررریب
 61714،61771و  61061بر عملکرد سازمانی تاثیر دارد.
واژگان كليدی :نوآوری باز ،راهبرد ،عملکرد سازمانی ،نوآوری راهبردی.
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بررسي و تحلیل تاثیر عوامل نوآوري باز بر استراتژي و عملكرد ...

 -0مقدمه
نوآوری یک عامل اسرراسرری در ایجاد رقاب در سررطج جدانی
اسرر ته منجر به رشررد سررازمانی میشررود .موفقی آینده را
دربردارد و همانند موتوری اس ته به شرت ها اجازه میدهد در
اق صرراد جدانی از تارایی مسر مری برخوردار شرروند .از این جد
نوآوری ،موضرروعی بسرریار مدم در مطالفه اق صرراد ،تسرربوتار،
فناوری ،جامفهشرررناسررری و مدندسررری اسررر  .هم نین توانایی
شررررتر هرا برای تشررر و بدرهبرداری از نوآوریهای خارجی،
قابلی ها و فرصر های تسربوتاری ته پ انسیل تجاری شدن را
دارا بوده و م ناسرب با راهبردهای توسرفهای شررت ها باشند ،از
اهمی بالایی برخوردارند[.]0
نوآوری راهبردی به مفدوم رقاب در صنف موجود به روشی
تاملا م فاو اس ته ارزشهای مش ری را مجددا تفری و ارتقا
میبخش رد .برخلاف نوآوری سررن ی ،این روش م فاو رقاب فقط
شررامل نوآوری محصررول نیسرر  .چنین نوآوری ممکن اسرر با
مفدوم محصررول ،تولید یا بازاریابی محصررولا و خدما مربوطه
مرتبط باشررد .نوآوری باز میتواند موجب بدبود خروجی شرررت
شرود و میپندارد ته شررت ها علاوه بر ایدههای درونسازمانی از
ایدههای بیرون از سرررازمان نیز بدرهمند میشرررود و مرزهای بین
شرت ها و محیطهای بیرونی آن نفوذپذیر میشود[.]70
رویرکرد نوآوری برراز مرردیری ر نوینی را طلررب میتنررد.
سرررازمرانهرای امروزی نیرازمنرد نیرل بره نررشهرای م فرراوتی
درخصوص باز تردن درب پژوهشراههای خود به روی سازمانهای
بیرونی اسررر تا ب واند فرصررر هایی را برای تبادل فناوری خلق
تنند ته منجر به اثربخشی بیش ر فرآیند نوآوری ،تارایی افزونتر
سررررمایهگذاریهای تحقیق و توسرررفهای و نیل به راههای میانبر
شود[.]73
در محیط م غیر و دانشمحور امروزی ،نوآوری موردتوجه قرار
گرف ه اس  .به همین دلیل ،یکی از مسائلی ته مدیران سازمانها
با آن مواجه میشروند ،این مسررهله اسر ته چه اقداماتی را برای
توسفه و بدبود نوآوری در سازمان باید انجام دهند[.]70
نوآوری باز از شرررت ها میخواهد ته در تسرربوتار خود از
ایدهها و فناوریهای بیرونی بیش ر بدره ببرند و به دیرر شرت ها
هم اجازه دهند از ایدههای بیاسر فاده ماندهشران بدرهمند شوند؛
بنابراین مدیران باید پیامدهای سدمرین مدلهای تسبوتار بازار
را بشررناسررند و زیرسرراخ های لازم را بهگونهای فراهم آورند ته
شررت هایشران ب وانند در فضای نوین نوآوری دوام آورند و رونق
ی رابرنررد .این نوآوری بررهتررارگیری موثر از منررابفی ترره تم ر
مورداسررر فاده قرار گرف هاند را مورد تشرررویق قرار میدهد[.]31
فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي

شماره چهل و شش ،زمستان 0011

01

سرررازمانی ته با سرررازمانهای دیرر همکاری نمیتند و دانش را
مبرادلره نمیتننرد ،در طولرانیمد دانش آنها تاهش مییابد و
توانایی آنها برای ورود به روابط با سرررازمانهای دیرر تضرررفی
میشرررود؛ بنابراین همکاری با عوامل خارجی یکی از فات ورهای
اصلی برای افزایش نوآوری و تاهش زمان برای بازار اس [.]43
نوآوری راهبردی نررشری تلنرر و سرامانمند اس ته روی
ایجاد نوآوریهای گسس ه تمرتز دارد .این نوآوری سازمانها را به
مبرارزه میطلبرد ترا ماورای مرزهای ایجاد شرررده تسررربوتار و
مدلهای ذهنی آن نراه تنند و مس ریری را ته تم ر سررایر رقبا و
سررازمانها اسرر فاده تردهاند بهتار گیرند .هدف نوآوری راهبردی
در تغییر شررکل تسرربوتار موجود ،باز تردن بازارهای جدید و با
ریسررک تم ر و ایجاد یک جدش در ارزشگذاری برای مشرر ری
اس  .در واقع ،تغییر در سطج راهبردی سازمان ،در ندای بر روی
انواع دیرر ففالی های گروه نوآوری در سرررازمان تاثیر میگذارد،
همرانگونره تره جد راهبردی و موقفی سرررازمان بر ارائه آن
اثرگرذار اسررر  .این بهنوبه خود ،نیازمند تغییراتی در فرایندهای
مرتبط با عرضره آنهاس  .هدف نوآوری راهبردی در تغییر شکل
تسرربوتار موجود ،باز تردن بازارهای جدید و با ریسررک تم ر و
ایجاد یک جدش در ارزشگذاری برای مش ر ری اس ر ته موجب
بدبود عملکرد میشود[.]37
عملکرد سرررازمانی به این موضررروع مربوط میشرررود ته یک
سرازمان چه مقدار به اهداف خود رسریده اس  .مطابق با دیدگاه
محققان مدیری راهبردی ،توانایی سرررازمان برای حفظ عملکرد
بدینه به توانایی تسب مزی رقاب ی بس ری دارد[.]1
بدین ترتیب با توجه به مسررائل بیان شررده در این تحقیق بر
آنیم تا به این پرسرش اساسی ته عوامل نوآوری باز چه تثیری بر
راهبرد و عملکرد سرررازمررانی شررردرداری تدران(نمونرره موردی:
شدرداری منطقه یک تدران) دارد؟ پاسخی ارائه دهیم.
در گذشر ه نوآوری نیازمند اتکا به منابع فکری درونسازمانی
و تلاش برای توسفه آنها و همزمان ،جلوگیری از اطلاع و اس فاده
نیروهای بیرونی از آنها بوده اسررر ؛ اما به دلیل وجود شررررایط
رقاب ی پی یده ،سرازمانها نیازمند توسفه تالاها و خدما جدید،
راهبردهرای نوین و مالکی فکری اسررر ؛ بنابراین سرررازمانها
دریاف ند ته راههای جدید را برای شررناسررایی نیازمندیهای خود
در جد گسرر رش تخصرر ها و شررربکههای ارتباطی با افراد و
ندرادهرای داخلی و خارجی سرررازمان اعمال تنند و در ن یجه به
سرم نوآوری باز حرت تردند[ .]44نوآوری باز پارادایمی اس
تره فر میتنرد شررررتر میتواند و باید از ایدههای خارجی،
همانند ایدههای داخلی اس ر فاده نماید و همانگونه ته شرررت ها
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به پیشرف فناوریشان مینررند باید مسیرهای داخلی و خارجی
را برای دس یابی به بازار ان خاب نمایند .اهمی نوآوری باز در این
اسرر ته در درجه اول ،نوآوری باز باعث بدبود عملکرد شرررت
میشرررود .هم نین ،در نوآوری براز امکان و اخ یار اسررر فاده از
پژوهشرررران و سرررمایه انسررانی را بدی میآوریم ته در خارج از
سرازمان در حال ففالی هس ند و این باعث امکان اس فاده بیش ر
از محیط خارج از سررازمان میشررود؛ بنابراین ،یکی از راهکارهای
رشرد ،تداوم(بقا) و توسرفه عملکرد سازمانها در صنف موردنظر
در محیطهای پویا و م غیر ،ایجاد نوآوریها اس  .به بیان سادهتر،
نروآوری ابرزار راهربرردی مدمی برای خلق مزی ر رقرراب ی در
محیطهای پی یده اس [.]42
مدیری نوآوری اصررلیترین وسرریله برای تحقق راهبردهای
رقاب ی سازمان اس ؛ چراته محصولا و خدماتی ته یک سازمان
در برازار ارائره میتنرد ،موقفیر رقراب ی و عملکرد تجاری آن را
شررکل میدهد .نوآوری با بقا و رشررد سررازمان گرهخورده اسرر .
نوآوری بهمثابه فرآیند محوری جان بخشیدن به سازمان ،نو تردن
محصررولا یا خدما سررازمان در جدان پیرامون و نیز تغییر در
نحوه خلق و عرضره این محصررولا و خدما مفرفیشرده اسر .
ارزیابی یکی از ابزارهای تلیدی در فضررای مدیری نوآوری اس ر
ته میتوان با بدرهگیری از این ابزار نسررب به شررناسررایی عوامل
موثر بر مردیریر نوآوری و یراف ن نقراط قو یا قابلبدبود اقدام
نمود .شرررت ها در هر لحظه باید توانمندی و قابلی های نوآورانه
خود را مورد ارزیرابی قرار دهنرد؛ چراتره تندا در این وضرررفی
میتوانند شرایط رقاب ی خود را حفظ تنند[.]2

 -2مبانی نظری پژوهش
 -0-2تعریف مفهومی نوآورى باز
الرویى مب نى بر این فر اسرر ته اگر شرررت ها به دنبال
ارتقای فناوری خود هسررر ند ،میتوانند و میبایسررر از ایدههاى
خرارجى همراننرد ایدههاى داخلى بدره برده و از راههای داخلى و
خارجى م نوع به سرم وسوی بازار اس فاده تنند .اصلیترین تار
فرایند نوآوری درنظرگرف ن مسیری اس ته شرت ها جس جوی
ایدههای جدیدی ته پ انسریل بازرگانی شدن را داش ه باشند ،در
آن مسیر سازماندهی میتنند[.]3
 -2-2تعریف عملياتی نوآوری باز

 -3-2نوآوری راهبردی
نوآوری راهبردی در واقع مورد هدف قرار دادن بخش ری جدید
بازار و ایجاد بازار جدید اسرر و باعث افزایش ارزش ارائهشررده به
مشر ری میشود .بهعبار دیرر ،نوآوری راهبردی بهوسیله ایجاد
ارزش برای مشررر ری و برازارهای جدید به دنبال تسرررب مزی
رقراب ی برای تسررربوتار اسررر  .نوآوری راهبردی تغییر و ارائه
گزارههای ارزشرری جدید و ارائه فرآیندهای تولید و خدما جدید
اسررر  .زین بیران میتنررد نوآوری راهبردی حرراصرررل تطبیق
ففرالیر هرای سرررازمرانی با تغییرا محیطی مثل عقاید جدید،
فرآیندها ،رویکردها و خدما جدید اس [.]73
 -0-2تعریف عملياتی استراتژی
ام یاز بدس آمده از دادههای آماری پرسشنامه راهبرد ارزیابی
سرازمانی  71گویهای توسط نمونه آماری در این تحقیق بهعنوان
تفری عملیاتی اس راتژی راهبرد درنظرگرف ه شده اس .
 -1-2عملكرد سازمانی
عملکرد سازمانی عبار اس از دس یابی به اهداف سازمانی
و اج مراعی یرا فراتر رف ن از آنهرا و انجام مسرررهولی هایی ته
سرررازمران به عدده دارد .مفروفترین تفری عملکرد ارائهشرررده،
فرایند تبیین تیفی اثربخشری و تارایی اقداما گذشر ه .مطابق
این تفری  ،عملکرد به دو جزء تقسررریم میشرررود )7 :تارایی ته
توصی تننده چرونری اس فاده سازمان از منابع در تولید خدما
یرا محصرررولا اسررر ؛ یفنی رابطه بین ترتیب واقفی و مطلوب
درونردادهرا برای تولیرد برونردادهای مفین؛ و  )4اثربخشررری ته
توصرری تننده درجه نیل به اهداف سررازمانی اسرر  .این اهداف
مفمولرا در قرالرب منراسرررب (درجه انطباد بروندادها با نیازهای
مش ریان) ،در دس رس بودنجنبههایی نظیر فراوانی ،ارائه در میان
گروههرای اولویر دار و فاصرررله فیزیکی) و تیفی (درجه تحقق
اس انداردهای موردنیاز) تبیین میشوند[.]71
 -6-2تعریف عملياتی عملكرد سازمانی
نمره بدسر آمده از پرسرشنامه  71گویهای عملکرد سازمانی
ته مجموعهای از الروهای رف اری و عملکردی ته شرررامل دانش،
مدار  ،شررایسرر ری ،وجدان و توانایی ادراتی در محیط شررغلی
اسرر  ،بهعنوان تفری عملیاتی عملکرد سررازمانی در این تحقیق
لحاظ شده اس .

در تحقیق حاضرر دادههای آماری بدس آمده از پرسشنامه 3
بفردی نوآوری(تولیردی ،فرآینردی و اداری) با  71گویه بهعنوان
تفری عملیاتی نوآوری باز لحاظ شده اس .
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 -3پيشينه پژوهش
جدول  :0خلاصه پيشينه تحقيقات داخلی و خارجی
محقق

هدف

موسوی و قاسمنیا

راهبرد مدیری دانش به همراه مولفههایش ته شررامل تدگذاری و شرررخصررریسرررازی

آیا راهبرد مدیری دانش و نوآوری بر

()7300

میباشرد ،تاثیر مثب و مفناداری بر عملکرد شرت دارد .هم نین نوآوری سازمانی نیز

عملکرد سازمان تاثیر دارد یا خیر

بهگزین و همکاران

تاثیر مثب و مفناداری بر عملکرد شرت ترات ورسازی تبریز دارد.

تاثیر قابلی های راهبردی سازمان بر

()7300
تقوایی یزدی و علی پور
()7303

نتایج

قابلی های راهبردی سازمان بر عملکرد نوآورانه تارتنان تاثیر مفناداری دارد.

عملکرد نوآورانه تارتنان
بررسی تاثیر راهبرد نوآوری بر عملکرد نوآوری و
عملکرد سازمانی با نقش میانجی جد گیری

نوآوری و عملکرد بانک سامان نقش میانجی ایفا میتند.

تارآفرینی و راهبرد تنوعسازی در بانک سامان
رضانژاد امیردهی و
جواهری زاده ()7303

تبیین نقش نوآوری باز و نوآوری راهبردی بر

جوانمردی و همکاران
()7301

فرضیههای تحقیق تائید و تاثیر مفنیدار و مس قیم بین م غیرهای مس قل نوآوری باز و

عملکرد سازمانی در شرت ملی نف تش ایران

حجازی و رودگرنژاد
()7303

نوآوری راهبردی و م غیر وابس ه عملکرد سازمانی اس .
برای بررسی فرضیههای تحقیق از تحلیل عاملی تاییدی و مدلسازی مفادلا ساخ اری

تبیین عملکرد شرت با تاتید بر راهبردهای

با رویکرد حداقل مربفا جزئی اسر فاده شرده اس  .ن یجه فرضیههای تحقیق حاتی از

نوآوری در شرت های تولیدی اس ان گیلان

تائید تمامی فرضیههای تحقیق اس .
ارزیابی اهداف ،تجزیهوتحلیل رسررمی و ریسررکهای همکاری با شرررتای بالقوه بهعنوان

بررسی تاثیر اس راتژی و نوآوری باز بر عملکرد

روشری برای مدیری نوآوری باز طی وسریفی از منابع داخلی و خارجی را برای بدس

سازمانی

سلام محمدی و
هاشم زاده خوراسرانی
()7301

جد گیری تارآفرینی و اس ر راتژی تنوع سررازی ،در تاثیر اسرر راتژی نوآوری بر عملکرد

آوردن فرص های نوآوری ،ترغیب و تش مینماید.

بررسی اثر نوآوری باز بر عملکرد شرت های

نوآوری باز و عملکرد سررازمان رابطه مثب و مفناداری دارند ،بهگونهای ته نوآوری باز با

دانشبنیان(عملیاتی ،مالی و مش ری مداری)

عملکرد عملیاتی و مش ری مداری رابطه مفنادار و با عملکرد مالی رابطه مفناداری ندارد.

تاثیر نوآوری باز بر عملکرد نوآورانه شرت
شفیفی نیک آبادی و
همکاران ()7301

با تأتید بر نقش تفدیل گری تلاطم بازار(مطالفه

فرض ریههای پژوهش همه تائید شرردند و میتوان گف ته نوآوری باز بر عملکرد نوآورانه

موردی :شرت های توچک و م وسط تولیدی

شرت تاثیر مفناداری دارد ،هم نین نقش تفدیلتری تلاطم بازار مفنادار اس .

شدر سمنان)
قاسمی و همکاران
()7300

نوآوری راهبردی و نوآوری باز تاثیر مفناداری بر عملکرد شررررت ها دارند .در میان ابفاد

نقش نوآوری راهبردی و نوآوری باز بر

نوآوری راهبردی و نوآوری باز ،سره بفد نوآوری ارزشری ،نوآوری ورود به بازار و اش راک

عملکرد شرت های ففال در منطقه ویژه

دانش و فناوری جدید بر عملکرد شرت های ففال در منطقه ویژه اق صادی بوشدر تاثیر

اق صادی بوشدر

مولوی و نوزری
شدریاری ()7301

مثب و مفناداری داش ند.
جدر گیری راهبردی تراثیر مثبر و مفنراداری بر عملکرد سرررازمرانی دارد .هم نین

تاثیر جد گیری راهبردی بر عملکرد

جد گیری راهبردی بر نوآوری نیز تاثیر مثب و مفناداری دارد و درندای

سازمانی با تاتید بر نوآوری در شدرداری

و مفنادار نوآوری بر عملکرد سازمانی نیز تائید گردید.

شدرس ان مداباد
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تاثیر مثب

عظیم زارعي ،مجید اسحاقي و فرشید فرخي زاده

محقق

هدف
بررسی ارتباط بین قابلی نوآوری ،نوع

آتاپات و و نیشان
()4670

ا3

نوآوری و جنبههای مخ ل عملکرد شرت
ازجمله عملکرد مالی ،بازار و نوآوری براساس
یک مطالفه تجربی پوشش بورس در سریلانکا

میکالیک2

سیسلیک و
()4673
راجاپاسیرانا و
()4673

هیو1

چند محصول و عملکرد صادرا

با عملکرد شرت

تاثیر سوابق سازمانی و جو نوآوری در نوآوری
باز و هم نین تاثیر پیامدهای آن بر عملکرد

روشن ساخ ن پیامدهای مدیری دانش
راهبردیر بر روی نوآوری و عملکرد شرت
بررسی رابطه میان اس راتژی نوآور و
عملکرد نوآوری

ترما 0و همکاران
()4672

تجزیهوتحلیل ارتباط بین راهبرد شرت ،
نوآوری باز و عملکرد نوآوری ،با تمرتز بر
شرت های توچک و م وسط

اسپی دون 76و همکاران
()4673

بررسی تاثیر نوآوری باز ،عملکرد نوآورانه
شرت های توچک و م وسط در مقایسه با
شرت های بزرگ

دامانپور 77و همکارانش
()4660

شرت های بورس دارد.

مشارت سرمایه خارجی و اس فاده از مجوزهای خارجی مربوط میشود.

بررسی رابطه بین قابلی نوآوری انواع آن

گوآن و یام)4671( 3

نوآوری مؤثرتر برای ایجراد عملکرد بد ر تمرک تنررد و این امر مزایرایی برای مردیریر

نوآوریهای فرآیند و محصول ،وضفی

شرت های توچک و م وسط
مارتوس 1و همکاران
()4670

ن رایج این مطرالفره میتواند منجر به مدیری و قابلی نوآوری شرررود ته به ارائه ن ایج

عملکرد صررادرا به مجموعه م غیرهای تن رل؛ شررامل بدرهوری تار ،اندازه شرررت ،

بررسی ادبیا تجربی مربوط به ارزیابی
پوپا 0و همکاران
()4671

نتایج

بررسی اثرا ترتیبی انواع نوآوری و
عملکرد سازمانی

بین توانایی نوآوری ،انواع نوآوری(سررازمانی ،فرایند ،محصررول و بازاریابی) و عملکرد در
شرت  ،رابطه وجود دارد و اثر این رابطه مثب اس .
عوامل سرازمانی مانند شریوههای مب نی بر تفدد منابع انسانی بر جو نوآوری تاثیر مثب ی
دارد و جو نوآوری به روشهای نوآوری(فرایند درون به برون و برون به درون) تمک
میتند.
ن رایج حراتی از اثر م فراو راهبردهرای مردیریر

دانش بر روی عملکردهای مخ ل

سررازمانی اسرر  .ن ایج این مطالفه به مدیران در جد طراحی اسرر راتژیهای مدیری
دانش بهمنظور دس یابی به نوآوری ،اثربخشی و تارایی و سوددهی بالاتر یاری میدهد.
عملکرد نوآوری شرررت هایی ته اس ر راتژی نوآوری مب کرانه را اتخاذ تردهاند ،از سررطج
بالاتری برخوردار خواهد بود.
شرت هایی ته از راهبرد نوآورانه پیروی میتنند ،سرمایهگذاری بیش ری بر مدار های
فنی و شررایسرر ریهای اصررلی دارند و شرررت هایی ته راهبرد تنوع را ان خاب تنند
بهاح مال زیاد بهطور انحصاری ،شیوههای مدیری ی نوآوری باز را ان خاب میتنند.
شررت های توچک و م وسررطی ته همزمان از روشهای نوآوری باز اسر فاده میتنند،
نسب به مفرفی محصولا جدید در بازار موثرتر هس ند.
قابلی نوآوری محصرول با عملکرد شررت را تائید میتند و اگر هدف نوآوری محصول
پاسخ به تقاضای مش ری برای محصولا جدید یا تمایلا مدیران برای در دس گرف ن
بازارهای جدید باشد

 -0روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر از نظر هدف ،تاربردی اس  .چراته از تهوریها
بدره گرف ه و یک مدل را ارائه داده اس و از اصول و فنون تمک
گرف ره ترا به حل مسرررائل اجرایی بپردازد .تحقیق از لحاظ نحوه
گردآوری دادهها ،از نوع تحقیقا میدانی بهشمار میرود .پژوهش

از نوع توصریفی اسر  .توصریفی -تحلیلی اس چراته اولا :شامل
مجموعه روشهایی اسر ته هدف آنها توصی تردن شرایط یا
پدیدههای موردبررس ری اس ر و در طول تحقیق ضررمن توصرری
م غیرهای موردنظر با اسر فاده از جداول و شاخ های آماری ،به
تحلیل و آزمون آماری آنها نیز پرداخ ه خواهد شد؛ ثانیا ،اجرای
3 Athapaththu & Nishantha
4 Cieślik & Michałek
5 Rajapathirana & Hui
6 Popa
7 Marques
8 Guan & Yam
9 Crema
10 Athapaththu
11 Damanpour
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تحقیق میتواند به شناخ بیش ر شرایط موجود یا یاری دادن به
فراگرد تصرررمیمگیری تمرک تند .دسررر هبندیهای مخ لفی از
تحقیق بر مبنای شررریوه گردآوری دادهها وجود دارد .مطابق یک
تقسیمبندی میتوان گف روش این تحقیق میدانی اس  .بنابراین
میتوان گفر تره پژوهشررررران قصرررد دارنرد ترا ضرررمن اخذ
اطلاعا (وضررع موجود) از طریق نمونهگیری در یک مقطع زمانی
مشررخ  ،ن ایج حاصررله را به تل جامفه آماری تفمیم بدهند .بر
این اساس ،تحقیق در پی آن اس ته ضمن توصی وضع موجود
به تفمیم ن ایج حاصله از طریق انجام آزمونهای آماری بپردازد.
 -0-0روشهای گردآوری اطلاعات
در این پژوهش گردآوری اطلراعرا برا اسررر فاده از دو روش
ت ابخانهای و پیمایشررری انجام خواهد شرررد .در گام اول بهمنظور
بررسررری ادبیرا نظری و پیشرررینره تجربی از روش ت ابخانهای
اسر فاده خواهد شد و با مراجفه به منابع علمی بهویژه پایراههای
اطلاعاتی بینالمللی نسب به شناسایی مطالفا مرتبط با موضوع
پژوهش اقدام خواهد شد.
در گرام دوم نیز جدر گردآوری دادههرای موردنیاز از روش
میدانی برای تکمیل پرسرشرنامهها اسر فاده میشرود .پرسشنامه
نوآوری باز این پرسرشنامه دارای سه بفد نوآوری تولیدی ،نوآوری
فرایندی و نوآوری اداری اسرر و براسرراس مقیاس پنج گزینهای
لیکر تنظیمشررده اسر  .دارای  71سروال تدوین و تنظیمشررده
اسر [ .]76شیوه نمرهگذاری این پرسشنامه براساس مقیاس پنج
گزینهای لیکر تاملا مخالفم ( )7تا تاملا موافقم ( )1تنظیم شده
اس .
پرسشنامه راهبرد ارزیابی سازمانی با  71سوال ته براساس دو
گزینه بله و خیر تنظیم شررده اس ر و گزینه بله  4ام یاز و گزینه
خیر  7ام یراز درنظرگرف ه میشرررود .ام یاز  71و بالاتر نشررران
میدهد ته سرازمان شرما از یک راهبرد منسجم و یکپارچه برای
ارزیابی سازمانی برخوردار اس .
پرسشنامه اس اندارد عملکرد سازمانی پاترسون( )7016دارای
 71گویره برا مجموعهای از الروهای رف اری و عملکردی شرررامل
دانش ،مدار ها ،شایس ری مدیری  ،وجدان و تواناییهای ادراتی
در محیط شرررغلی اسررر ته با یک مقیاس لیکر پنجدرجهای
(تاملا مخال تا تاملا موافق) و هر ماده دارای ارزش ری بین  7تا 1
اس .
 -2-0پایایی یا قابليت اعتماد ابزار سنجش
ابزار پایا یا مف بر ابزاری اسرر ته از خاصرری تکرارپذیری و
سنجش ن ایج یکسان برخوردار باشد[.]77
پایایی ابزار سنجش به دو دس ه تقسیم میشود:
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آزمون براز آزمون :ابزار سرررنجش بره نمونهای از جامفه داده
میشررود و این تار با فاصررله زمانی یا بدون فاصررله زمانی تکرار
میشود و اگر ن ایج یکسان بود آزمون دارای پایایی اس .
سازگاری درونی :به دو دس ه تقسیم میشود:
ال  -ضرررریب آلفای ترونباخ :توسرررط نرمافزار  spssمفمولا
سنجیده میشود؛
ب -تصررنی یا دو نیم تردن :ابزار سررنجش را به دو قسررم
تقسررریم میتننررد و پررایرایی هر دسررر رره را مورد ارزیرابی قرار
میدهند[.]77
در این تحقیق برهمنظور تفیین پرایایی آزمون از روش آلفای
ترونباخ اس فاده گردیده اس  .این روش برای محاسبه هماهنری
درونی ابزار اندازهگیری بکار میرود ته خصرریصررههای مخ ل را
اندازهگیری میتند.
برای محراسررربره ضرررریب آلفای ترونباخ اب دا باید واریانس
نمرههای هر زیرمجموعه سروالهای پرسرشنامه و واریانس تل را
محاسربه ترد .سپس با اس فاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را
محاسبه میتنیم.
()7

∑𝑛𝑗=1 𝑠𝑗2
𝐽
(1 −
)
𝐽−1
𝑠2

= 𝛼𝑟

ته در آن:
 تفداد زیرمجموعههای سوال پرسشنامه یا آزمون= J واریانس زیر آزمون  Jام= Sj2 واریانس تل پرسشنامه یا آزمون= S2بردین منظور یرک نمونره اولیه شرررامل  36پرسرررشرررنامه
پیشآزمون گردید و سرپس با اسر فاده از دادههای بدس آمده از
این پرسررشررنامهها و به تمک نرمافزار  SPSS19میزان ضررریب
اع ماد با روش آلفای ترونباخ محاسررربه خواهد شرررد .با توجه به
ن ایج حاصرلشرده در این قسم مشاهده میشود ته پایایی ابزار
پژوهش با ضرایب آلفای ترونباخ برای پرسشنامه راهبرد سازمانی
 ،6131برای نوآوری سازمانی  6107و برای عملکرد سازمانی 6130
مورد تائید اس .
 -3-0متغيرهای پژوهش
براسرراس مبانی نظری و چارچوب نظری شرررکلگرف ه از این
تحقیق م غیرهای این تحقیق شامل؛
م غیر مسررر قرل :نوآوری براز برا مولفرههرای عامل تولیدی،
فرآینردی و اداری بهعنوان م غیر مسررر قل در این تحقیق لحاظ
خواهد شد.
م غیر وابسر ه :م غیرهای راهبرد سازمانی و عملکرد سازمانی
بهعنوان م غیرهای وابس ه در این تحقیق درنظرگرف ه خواهد شد.

عظیم زارعي ،مجید اسحاقي و فرشید فرخي زاده

 -0-1یافتههای توصيفی
یاف ههای توصررریفی در این مطالفه شرررامل توزیع فراوانی در
م غیرهای دموگرافیک جامفه آماری نمونه موردمطالفه اس  .این
یاف هها در دس ههای سن ،جنسی  ،سابقه تار و میزان تحصیلا
اسر ته جداول شرمارههای  4تا  0و شررکلهای  4تا  1به شرح
زیر اس :
جدول  :2توزیع فراوانی برحسب جنسيت
درصد فراوان

جنسيت

40
12
766

زن
مرد
تل

شكل  :0مدل مفهومی پژوهش

 -0-0جامعه و روش نمونهگيری آماری
جامفه آماری این پژوهش  066نفر از مدیران میانی و ارشد و
تارشرناسران واحدهای شدرسازی ،امور شدری ،فناوری اطلاعا ،
مالی ،برنامهریزی و توسفه شدری و با مدارک تحصیلی لیسانس و
فودلیسانس و با سابقه تاری بالاتر از سه سال اس .
بررای تفیین حجم نمونرره دو روش وجود دارد :روش اول،
اسر فاده از تخمین شخصی اس و روش دوم ،برآورد حجم نمونه
با اسررر فاده از تکنیکها و روشهای آماری اسررر  .برای تخمین
حجم نمونه از تکنیکهای تخمین آماری اسررر فاده میشرررود ته
روش آماری مورداس ر فاده در این تحقیق روش توتران اس ر ته
فرمول آن به این صور اس :
)𝑞 𝑁𝑧 2 (𝑝.
)𝑞 𝑁𝑑 2 + 𝑧 2 (𝑝.

()4

=𝑛

ته در آن:
 حجم جامفه = N حجم نمونه = n ضریب خطا = d مقدار م غیر نرمال واحد =پس با درنظرگرف ن ضریب خطای  )d =6/60( 6/60و ضریب
اطمینان برابر  %01و  p=q=0/5 ،z = 1.96در تحقیق حاضر حجم
نمونه آماری محاسررربه شرررده از طریق فرمول توتران از جامفه
آماری موردنظر  432نفر بدس آمده اس .
z

مرد

26%
74%

شكل  :2توزیع فراوانی برحسب جنسيت

با توجه به ن ایج حاصرلشرده در این قسم مشاهده میشود
ته فراوانی در افراد با جنسری مرد بیشینه و با مقدار عددی 12
درصد از تل نمونه آماری اس .
جدول  :3توزیع فراوانی برحسب سن
درصد فراوان

محدوده سنی

2
30
70
22
766

بیش از  17سال
بین  37تا  26سال
بین  27تا  16سال
تم ر از  36سال
تل

بین  37تا  26سال

بیش از  17سال

تم ر از  36سال

بین  27تا  16سال

4%

 -1تجزیهوتحليل دادهها
جد تجزیهوتحلیل دادههای آماری ،اب دا به توصرری دادهها
پرداخ ه میشررود و از طرف دیرر ،چون هدف ،بررس ری تاثیر چند
عامل موثر بر یک عامل هدف اس ر  ،روش اس ر فاده شررده در این
پژوهش آزمونهرای همبسررر ری و تحلیل عاملی با اسررر فاده از
نرمافزار  SPSSو هم نین  PLSاس .

زن

36%

44%

16%
شكل  :3توزیع فراوانی برحسب سن

با توجه به ن ایج حاصرلشرده در این قسم مشاهده میشود
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ته فراوانی افراد در سرنین بین  27الی  16سال بیشینه و برابر با
 14درصد از تل نمونه آماری اس .

جدول  :6آمارههای توصيفی متغيرهای پژوهش
Std.
Deviation

Mean

Max

Min

جدول  :0توزیع فراوانی برحسب مدرک تحصيلی
درصد فراوان

مدرک تحصيلی

214
212
4014
0114
76616

دت را یا بالاتر
تاردانی یا پایینتر
تارشناسی ارشد
تارشناسی
تل

تاردانی یا
تارشناسی پایی ر
%1
ارشد
%40

دت را یا
باالتر
%2
تارشناسی
%01

شكل  :0توزیع فراوانی برحسب مقطع تحصيلی

با توجه به ن ایج حاصرلشرده در این قسم مشاهده میشود
ته فراوانی افراد با تحصریلا تارشرناسی برابر با  01درصد از تل
نمونه آماری و بیشینه اس .
جدول  :1توزیع فراوانی برحسب سابقه كاری
درصد فراوان
214
212
4014
0114
76616

بین  1تا
بین  76تا
 76سال
 46سال
1%
%40

تم ر از  1سال
بین  1تا  76سال
بین  76تا  46سال
بیش ر از  46سال
تل

.82356

4.1686

5.00

2.00

عوامل اداری

.47636

1.3815

2.00

1.00

راهبرد سازمانی

.94075

3.6979

4.00

2.00

عملکرد سازمانی

با توجه به ن ایج حاصرلشرده در این قسم مشاهده میشود
تره میرانرین در مولفه عوامل اداری و عوامل تولیدی از مجموعه
عوامل نوآوری سرازمانی در مقدار عددی  217و بیش رین میانرین
مشراهده شرده اسر  .هم نین لازم به ذتر اس ته میانرین در
م غیر عملکرد سرررازمانی در مقدار عددی  310و تم رین میانرین
مشرراهده شررده اسرر  .پیرو همین مسررهله نیز انحراف از مفیار
شاخصی برای بررسی میزان پراتندگی در م غیرهای موردمطالفه
اس ر  .به میزانی ته انحراف از مفیار بیش ر ر باشررد ،پراتندگی در
م غیرهای موردمطالفه بیش ر اس و در ندای میتوان بیان نمود
ته اخ لافنظر افراد درخصرروص پاسررخدهی به هر س روال بیش ر ر
اسر  .درصروص عملکرد سازمانی انحراف از مفیار بیشینه بوده و
در مقدار عددی  610اسر  .از عوامل نوآوری نیز مشاهده میشود
ته عوامل اداری بیش ر رین انحراف از مفیار و برابر با  6134اس ر .
هم نین لرازم بره ذتر اسررر تره میانرین در مولفههای عوامل
تولیدی برابر با  217و در عوامل فرآیندی  310اس .
 -0-2-1بررسی توزیع در متغيرهای پژوهش

بیش ر از
 46سال
%01
شكل  :1توزیع فراوانی برحسب سابقه كاری

با توجه به ن ایج حاصرلشرده در این قسم مشاهده میشود
ته فراوانی افراد با سابقه ففالی بیش از  46سال بیش رین مقدار
و برابر با  01درصد از تل نمونه آماری و بیشینه اس .

فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي

.79906

3.9486

5.00

2.25

عوامل فرآیندی

 -2-1یافتههای استنباطی

تم ر از 1
سال
2%
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.76155

4.1237

5.00

2.00

عوامل تولیدی

00

یاف ههای اس نباطی در اب دا به بیان نرمال بودن و بهطور تلی
توزیع در م غیرها اس  .آزمون بررسی نرمال بودن در این مطالفه
آزمون مف بر تلموگروف اسررمیرنوف اسر  .پس از بررسری نرمال
بودن م غیرهرای موجود در این مطرالفره م نراسرررب با توزیع در
م غیرهرا بره سررررا آزمونهای پارام ریک و یا ناپارام ریک برای
اثبا فرضیا مطالفه پرداخ ه میشود.
آزمون نرمال بودن با دو فر صور میپذیرد:
 :H0دادهها در توزیع غیر نرمال اس ؛
 :H1دادهها در توزیع نرمال اس .
با توجه به مفروضررا این آزمون چنان ه سررطج مفناداری در
مقدار عددی بیشر ر از  1درصرد باشد ،نشان از تائید فر یک و
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نرمال بودن دادهها اس و چنان ه سطج مفناداری در مقدار تم ر
از  1درصررد باشررد ،نشرراندهنده تائید فر صررفر و نرمال نبودن
دادههاس .
جدول  :7بررسی توزیع در متغيرهای پژوهش
عملکرد راهبرد
سازمانی سازمانی

عوامل عوامل
اداری فرآیندی

ته مولفههای موردمطالفه با سررطج مفناداری تم ر از  1درصررد،
دارای توزیع غیرنرمال اسر  .در ندای  ،بهمنظور آزمون فرضیا ،
اس فاده از آزمونهای ناپارام ریک در دس ور تار قرار میگیرد.
 -2-2-1بررسی همبستگی متغيرهای موردمطالعه

عوامل تولیدی

.130

.095

.169

.124

.141

Test Statistic

.000c

.000c

.000c

.000c

.000c

Asymp. Sig. (2)tailed

ضریب همبس ری اسپیرمن بهمنظور تفیین میزان رابطه ،نوع
و جد رابطه بین دو م غیر فاصررلهای یا نسرربی و یا یک م غیر
فاصررلهای و یک م غیر نسرربی بکار برده میشررود .چندین روش
محاسررباتی مفادل میتوان برای محاسرربهی این ضررریب تفری
نمود.

با توجه به ن ایج حاصرلشرده در این قسم مشاهده میشود
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جدول  :8ماتریس همبستگی اسپيرمن

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

هم نین راهبرد سرازمانی و عوامل تولیدی با ضریب  6123از
رابطه مثب و مفنادار و شدیدی برخوردار اس .

با توجه به ن ایج حاصررلشررده در این قسررم این نک ه حائز
اهمی اسر ته مقادیر عددی سطج مفناداری تم ر از  1درصد
در راس ر ای تائید وجود رابطه میان م غیرهای موردمطالفه اس ر .
هم نین ضرررایب همبسرر ری مادامیته به مقدار عددی  7میل
تنند ،نشران از همبس ری قوی و مادامیته به سم مقادیر صفر
میل تنند ،نشرراندهنده همبسرر ری ضررفی در ارتباط با آن دو
م غیر اسر  .هم نین مقادیر منفی نشاندهنده وجود همبس ری
منفی و روابط مفکوس میران م غیرهراسررر  .برا توجره بره ن ایج
حاصلشده در این قسم مشاهده میشود ته ضریب همبس ری
در مولفههای موردمطالفه غالبا در مقادیر عددی مناسرب و سطج
مفناداری تم ر از  1درصرد اسر  .بهبیاندیرر ،شررط همبس ری
مولفههای مدل شده در تائید واقع میشود.
پیرو همین مسرررهله میتوان بیان نمود ته عوامل فرآیندی بر
عوامل تولیدی رابطه مثب و مفناداری داشر ه و بیش رین میزان
رابطه مشراهده شده در میان روابط مشاهده شده میان م غیرها با
ضریب  61160اس .

با توجه به این ته بررسرری میزان تاثیر مسرر قیم مولفهها بر
یکدیرر در سرروالا اول تا هشرر م این مطالفه مدنظر اسرر  ،لذا
اس فاده از مدل مفادلا ساخ اری در دس ور تار قرار میگیرد .با
توجره بره توزیع غیرنرمرال م غیرهای موردمطالفه ،مدل مفادلا
سررراخ اری مورداسررر فاده در این پژوهش با اسررر فاده از تکنیک
حرداقرل مربفا جزئی و نرمافزار اسرررمار پی ال اس صرررور
میگیرد.
از جمله تحلیلهای همبس ری ،تحلیل ماتریس توواریانس یا
ماتریس همبسر ری اس  .با توجه به هدف تحقیق و تحلیلهایی
ته روی این ماتریس صرور میگیرد ،به دو دسر ه اصلی تقسیم
میشررود :تحلیل عاملی 74و مدل مفادلا سرراخ اری 73SEM ،هر
دو این تحلیلها از طریق نرمافزار اسررمار پی ال اس قابل انجام
اس .

12 Factor Analysis

13 Structural Equation Model

 -3-2-1تحليل عاملی تایيدی

فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
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مردل مفرادلرا سررراخ راری یک سررراخ ار علی خاص بین
مجموعهای از سازههای غیرقابل مشاهده اس  .یک مدل مفادلا
سراخ اری از دو مولفه تشکیل شده اس  :یک مدل ساخ اری ته
ساخ ار علی بین م غیرهای پندان را مشخ میتند و یک مدل
اندازهگیری ته روابطی بین م غیرهای پندان و م غیرهای مشاهده
شده را تفری میتند.
 -0-2-1آزمون فرضيات

با توجه به ن ایج حاصرلشرده در این قسم مشاهده میشود
ته عوامل تولیدی با ضرررریب  ،61770عوامل فرآیندی با ضرررریب
 61720و عوامرل اداری برا ضرررریب  61160بر راهبرد سرررازمانی
تاثیرگذار اس  .هم نین عوامل تولیدی با ضریب  ،61714عوامل
فرآیندی با ضرررریب  61771و عوامل اداری با ضرررریب  61016بر
عملکرد سازمانی تاثیرگذار اس .

فرضریه اصلی :عوامل نوآوری باز بر راهبرد و عملکرد سازمانی
شررردرداری تدران(مورد مطالفاتی :شررردرداری منطقه یک تدران)
تاثیر دارد.
فرضیههای فرعی
 عرامررل تولیردی نوآوری برراز بر راهبرد و عملکرد سرررازمررانیشدرداری تدران تاثیر دارد؛
 عرامرل فرآینردی نوآوری براز بر راهبرد و عملکرد سرررازمانیشدرداری تدران تاثیر دارد؛
 عامل اداری نوآوری باز بر راهبرد و عملکرد سازمانی شدرداریتدران تاثیر دارد.

شكل  :6نتایج مدل در مقطع t-value

با توجه به ن ایج حاصرلشرده در این قسم مشاهده میشود
ته عوامل تولیدی با ضرررریب  ،41603عوامل فرآیندی با ضرررریب
 41700و عوامرل اداری برا ضرررریب  41402بر راهبرد سرررازمانی
تاثیرگذار اس  .هم نین عوامل تولیدی با ضریب  ،41173عوامل
فرآیندی با ضرررریب  41723و عوامل اداری با ضرررریب  21333بر
عملکرد سازمانی تاثیرگذار اس  .با توجه به همین مسهله میتوان
فرضریا پژوهش را در تائید دانسر ؛ چراته سطج ضریب تی در
اح مال  01درصرد مادامیته از مقدار عددی  7100بیشر ر باشد،
نشاندهنده تائید رابطه و تاثیرگذاری اس .
جدول  :8بررسی شاخصهای نيكویی برازش مدل
شاخصهای برازش

مقدار مشاهده شده

وضعيت

SRMR

6176
432133
6103
611
6100

مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب

خی دو
NFI
GOF

شكل  :1نتایج مدل در مقطع بتا
فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
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شرراخ  RMRیکی از شرراخ هایی اسر ته بد بودن مدل
تجربی را نشرران میدهد هر دو شرراخ  RMRو  SRMRریشرره
مربفا حاصررل از تفاو بین ماتریس توواریانس نمونه باقیمانده
و مدل توواریانس فر شرده اسر  .شاخ  SRMRبین  6تا 7
تغییر میتنرد تره برای مدلهایی با برازش خلی خوب این مقدار
زیر  6٫61اس  .هم نین مقادیر زیر  617نیز مورد پذیرش اس .
 NFIاز شاخ های برازش نسبی ،شامل گروهی از شاخ ها
میشرررونرد ته مقادیر تای اسرررکوئر را با مدل پایهای مقایسررره
مینماید .در واقع ،این شراخ ها به دنبال مقایسه بین یک مدل
خراص برا سرررایر مردلهرای ممکن میپردازد .برا توجه به ن ایج
حاصررلشررده در این قسررم مقدار عددی آن برابر با  6104و در
ندای قابلقبول اس .
72
مفیرار یا شررراخ  GOFبرای برازش تلی مدل در تحلیل
 PLSاسرر فاده میشررود .بهعبار دیرر ،ما از مفیار یا شرراخ
 GOFبرای بررسی اع بار یا تیفی مدل در تحلیل  PLSاس فاده
میتنیم .این شراخ  GOFعددی بین صرفر تا یک اس ته هر
چه مقدار آن به یک نزدیکتر باشد ،نشان از اع بار و تیفی بالاتر
مدل اسرر  .مفمولا مقادیر بدسرر آمده از این فرمول ته بالاتر از
 31درصرد یا  316هزارم باشد ،نشان از اع بار قابلقبولی در مدل
 PLSاس .
با توجه به ن ایج حاصرلشرده در این قسم مشاهده میشود
ته شاخ های برازش در مقادیر عددی مطلوبی بوده و در ندای
میتوان بیان نمود ته مدل برازش یاف ه از نیکویی برخوردار اس .
جدول  :9بررسی شاخص هم خطی در مدل ارائهشده
عملكرد سازمانی

41477
71340
41200

راهبرد سازمانی

41477
71340
41200

راهبرد سازمانی
عملکرد سازمانی
عوامل اداری
عوامل تولیدی
عوامل فرآیندی

با توجه به ن ایج حاصرلشرده در این قسم مشاهده میشود
ته مولفههای موردمطالفه در ضررایب عددی تم ر از  1اس  .در
ندرایر  ،میتوان بیان نمود ته مولفهها در مدل برازش یاف ه هم
خط نبوده و رگرسررریون تاذب شرررکل نررف ه اسررر  .در ندای
میتوان ن ایج حاصلشده از برازش این مدل را قابلاع ماد ارزیابی
نمود.

جدول  :01شاخصهای روایی همگرا مولفههای مدل شده
Ave. Var.

Composit
Releation.

rho-A

61301
61126
61041
61130
61040

61331
61020
61303
61061
61304

61061
61012
61307
61071
61301

Cornbach,s
Alpha

61300
61023
61316
61313
61320

راهبرد سازمانی
عملکرد سازمانی
عوامل اداری
عوامل تولیدی
عوامل فرآیندی

هرگراه یرک یرا چنرد خصررریصررره از طریق دو یا چند روش
اندازهگیری شروند ،همبسر ری بین این اندازهگیریها دو شاخ
مدم ،اع بررار را فراهم میسررررازد .اگر همبسررر ری بین نمرا
آزمونهایی ته خصیصهی واحدی را اندازهگیری میتند بالا باشد،
پرسرشرنامه دارای اع بار همرراسر  .وجود این همبسر ری برای
اطمینان از اینته آزمون آن ه را ته باید سنجیده شود میسنجد،
ضروری اس  .برای روایی همررا باید روابط زیر برقرار باشد:
 CRبزرگتر از  611باشد CR ،بزرگتر از  AVEباشد و AVE
بزرگتر از  611براشرررد .بر همین اسررراس ،روایی همررا در مدل
برازش یاف ه تائید میشود.
جدول  :00بررسی روایی واگرای مدل ارائهشده(ماتریس فورنل لاركر)
عوامل
فرآیندی

عوامل
توليدی

عوامل
اداری

61107

61101
61016

61106
61106
61143

عملكرد
سازمانی

راهبرد
سازمانی
61037

61131

61361

61036
61222
61200

61212
61414
61363

راهبرد سازمانی
عملکرد
سازمانی
عوامل اداری
عوامل تولیدی
عوامل فرآیندی

این ماتریس اشراره به این دارد ته ریشه دوم مقادیر واریانس
شرح داده شده( )AVEهر سازه ،بزرگتر از مقادیر همبس ری آن
سرازه با سرازههای دیرر باشرد ،مقادیر موجود در روی قطر اصلی
مراتریس ،باید از تلیه مقادیر موجود در سررر ون مربوطه بزرگتر
باشررد .همانطور ته مشررخ اسرر مقادیر موجود در روی قطر
اصلی ماتریس ،از تلیه مقادیر موجود در س ون مربوط آن بزرگتر
اس و نشاندهنده آن اس ته در مدل ما دارای اع بار تشخی
مناسربی اس  .بهبیاندیرر روایی واگرای م غیرهای مدل شده در
ترائید قرار میگیرد و این مسرررهله میتواند یکی از موارد مدم در
تائید نیکویی برازش مدل باشد.

 -6بحث و نتيجهگيری
 عامل توليدی نوآوری باز بر راهبرد و عملكرد سااازمانیشهرداری تهران تاثير دارد.
با توجه به ن ایج حاصرلشرده در این قسم مشاهده میشود
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بررسي و تحلیل تاثیر عوامل نوآوري باز بر استراتژي و عملكرد ...

ته عوامل تولیدی با ضرریب  ،61770بر راهبرد سازمانی تاثیرگذار
اسررر  .هم نین عوامرل تولیدی با ضرررریب  61714بر عملکرد
سازمانی تاثیرگذار اس .
رضررانژاد امیردهی و جواهری زاده( )7303هدف تحقیق خود
را تبیین نقش نوآوری برراز و نوآوری اسررر راتژی رک بر عملکرد
سررازمانی در شرررت ملی نف تش ایران بیان نمودند .سرروالا
مربوط به م غیر نوآوری باز(اشر راک فناوری جدید -ورود دانش و
فناوری به سرازمان -خروج دانش و فناوری از سازمان) ،مربوط به
سررروالرا م غیر نوآوری راهبردی(نوآوری ارزشررری -ایجاد بازار
جدید -نوآوری ورود به بازار -شکس ن رقاب ) و مربوط به سوالا
عملکرد سرررازمانی(توانایی -وضررروح -تمک -مشرررود -ارزیابی-
اع بار -محیط) اس  .ن ایج نشان داد ته تاثیر مفنیدار و مس قیم
بین م غیرهرای مسررر قل نوآوری باز و نوآوری راهبردی و م غیر
وابسر ه عملکرد سرازمانی اس  .این ن ایج با ن ایج بدس آمده در
تحقیق حاضر همسو و همراس اس .
هم نین در تحقیق صرررور گرف رره توسرررط قرراسرررمی و
همکاران( )7300ته به بررسرری نقش نوآوری راهبردی و نوآوری
باز بر عملکرد شررت های ففال در منطقه ویژه اق صررادی بوشدر
پرداخ نرد ،نشررران دادند ته نوآوری راهبردی و نوآوری باز تاثیر
مفنرراداری بر عملکرد شررررتر هررا دارد .در میران ابفرراد نوآوری
راهبردی و نوآوری باز ،سرره بفد نوآوری ارزشرری ،نوآوری ورود به
بازار و اش راک دانش و فناوری جدید بر عملکرد شرت های ففال
در منطقه ویژه اق صادی بوشدر تاثیر مثب و مفناداری داش ته
این ن ایج همراس ا با ن ایج حاصلشده در تحقیق حاضر اس .
 عامل فرآیندی نوآوری باز بر راهبرد و عملكرد سااازمانیشهرداری تهران تاثير دارد.
با توجه به ن ایج حاصرلشرده در این قسم مشاهده میشود
ته عوامل فرآیندی با ضریب  ،61720بر راهبرد سازمانی تاثیرگذار
اسررر  .هم نین عوامل فرآیندی با ضرررریب  61771بر عملکرد
سازمانی تاثیرگذار اس .
سررریسرررلیرک و میکررالیرک( )4673در مقررالررهای بررا عنوان
«نوآوریهای فرآیند و محصرول ،وضفی چند محصول و عملکرد
صررادرا » در قلمرو مکانی گروه ویسرررراد(چدار تشررور جمدوری
چک ،مجارسر ان ،لدس ان و اسلواتی) در سالهای 4677-4672
به بررسررری رابطه بین اشرررکال مخ ل نوآوری ،وضرررفی چند
محصررول و عملکرد صررادرا پرداخ ند .ن ایج نشرران داد عملکرد
صرررادرا بهطور مثب به نوآوریهای محصرررول و فرایند مرتبط
اس ر  .ن ایج بدس ر آمده با ن ایج حاصررلشررده از تحقیق حاضررر
همسرو و همراس اس  .هم نین تقوایی یزدی و علی پور()7303
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در تحقیق خود به بررسی تاثیر راهبرد نوآوری بر عملکرد نوآوری
و عملکرد سرررازمرانی برا نقش میرانجی جد گیری تارآفرینی و
راهبرد تنوعسرازی در بانک سرامان پرداخ ند .ن ایج نشان داد ته
جدر گیری ترارآفرینی و راهبرد تنوع سرررازی ،در تاثیر راهبرد
نوآوری بر عملکرد نوآوری و عملکرد بانک سرررامان نقش میانجی
ایفا میتند .این ن ایج با ن ایج حاصلشده در تحقیق حاضر همسو
اس .
 عاامل اداری نوآوری باز بر راهبرد و عملكرد سااازمانیشهرداری تهران تاثير دارد.
با توجه به ن ایج حاصرلشرده در این قسم مشاهده میشود
ته عوامل اداری با ضررریب  ،61160بر راهبرد سررازمانی تاثیرگذار
اس  .هم نین عوامل اداری با ضریب  61016بر عملکرد سازمانی
تاثیرگذار اس .
راجاپاسررریرانا و هیو( )4673در مقالهای با اسررر فاده از روش
همبس ری به بررسی رابطه بین قابلی نوآوری انواع آن با عملکرد
شررت پرداخ ند .ن ایج نشان دادند ته بین توانایی نوآوری ،انواع
نوآوری(سرررازمرانی ،فراینرد ،محصرررول و بازاریابی) و عملکرد در
شرررت  ،رابطه وجود دارد و اثر این رابطه مثب اس ر  .این ن ایج
بدسر آمده با ن ایج حاصرلشرده از تحقیق حاضر همراس ا و هم
سو اس .
بردین ترتیب میتوان اینگونه ن یجه گرف ته نوآوری لازمه
حیا سررازمانی و اس ر مرار بقا و ماندگاری و تاثیرگذاری آنها در
دنیای رقاب ی و پی یده داخلی و بینالمللی اسر  .در این شرایط
اگر سرررازمرانی در جد نوآوری اقدام جدی انجام ندهد؛ قطفا با
شررکسرر مواجه خواهد شررد؛ زیرا توسررفه علم و فناوری جدید
بهقدری زیاد اسررر ته سرررازمانهای غیر پویا و بدون خلاقی و
نوآوری ،خیلی سرررریع از صرررحنره رقراب خارجشرررده و امکان
تاثیرگذاری و مقابله با مسائل جدید را از دس میدهند و تبدیل
به سرازمانهای بس ه و ایزوله میگردند ته این عامل سبب عقب
ماندن سررازمان و عدم انجام موفقی آمیز ماموری های سررازمانی
میشررود .هم نین ن ایج این تحقیق حاتی از آن بوده اسرر ته
فراهم بودن بسر ر مناسرب برای افزایش نوآوری سازمانی در بین
تارتنان و مدیران ،عملکرد سازمانی آنان افزایش مییابد.
هم نین اگر سازمانی توانایی بالقوه برای ایجاد نوآوری داش ه
باشرررد ،میتواند با توجه به شررررایط بازار موجب نوآوری و ایجاد
فرایندهای جدید سرررازمانی شرررود .توانایی نوآوری ،موجب بدبود
فراینردهرای تولید محصرررول و پروسرررههای تولیدی(عملیاتی یا
غیرعملیاتی) میگردد .در همین حال ارتباط مس قیم بین نوآوری
فرایندی بر عملکرد سرررازمانی میتواند بیانرر این امر باشرررد ته

عظیم زارعي ،مجید اسحاقي و فرشید فرخي زاده

ایجاد فرهنگسازمانی با حمای از فرآیندهای نوین در نوآوری ته
اطلاعاتی را در مورد مشر ریان بالقوه ،ان ظارا و نیازهای مش ری
برای ایجراد ففرالی های بد ر نوآوری در بازاریابی فراهم میتند،
میتواند در افزایش عملکرد سررازمانی موثر باشررد؛ از سرروی دیرر،
سرررازمانهایی ته تلاشهای جدید در جد نوآوری در فرایند را
دارند ،توسرفه محصرول و ففالی های بازاریابی بد ر در سازمان را
تسررردیل میتنند .نوآوری فرایند همهچیز در مورد تاهش زمان
چرخه اسررر ته منجر به تاهش تار درگیری شرررده و فرایند را
موثرتر میسازد.
-7

پيشنهادها

 -2-7پيشنهادهای كاربردی
براسراس یاف ههای پژوهش حاضرر ،در این قسم سفی شده
اسر تا به بیان پیشرندادهایی تاربردی پرداخ ه شود .امید اس
دسر راههای مسرهول و سازمانهای ذیربط به این پیشندادها به
دیده دق بنررند.
 پيشانهادهای مبتنی بر فرضيه اول :عامل توليد نوآوریبر راهبرد و عملكرد سااازمانی شااهرداری منطقه  0تهران
تاثير دارد.
 با اسرر فاده از توسررفه خدما جدید با مشررخصررا فنی و
عملکردی م فرراو از موارد ففلی ،افزایش تیفی ر تولی رد در
مولفهها ،عناصررر و مصررالج خدما ففلی و هم نین توسرررفه
خدما اصلی و اضافه تردن عناصر جدید به خدما به افزایش
سطج عملکرد نوآورانه پرداخ ه شود.
 اسر قبال از طرح ایدههای نو ،حمای از نوآوران و صاحبان
اندیشره و نیز بهتارگیری پیشندادهای تارتنان موجب دلررمی
آنها شرررده و جریان تولید فکر و ایده را در سرررازمان نیرومند
میتند.

 پيشنهادهای مبتنی بر فرضيه دوم :عامل فرآیند نوآوریبر راهبرد و عملكرد سااازمانی شااهرداری منطقه  0تهران
تاثير دارد.
 پیشرررندراد میشرررود با ایجاد قابلی های ویژه در طراحی
خدما شردری و هم نین جذب فناوریهای جدید اسرراسی و
تلیدی و تقوی توانایی توسفه ،طی وسیفی از خدما شدری
و تنوعبخشررری بره آنان و جایرزینی آنها با ایدهها و طرحهای
بهروز بینالمللی به افزایش سطج نوآوری خدما پرداخ ه شود.
 پیشرنداد میشود تا در ارائه خدما از رویهها و فرآیندهای
نوین خدماتی در مقابل سازمانها و شدرداریهای سایر مناطق
و هم نین سایر شدرس انهای تشور پیش از باشد.
 پيشنهادهای مبتنی بر فرضيه سوم :عامل اداری نوآوریبر راهبرد و عملكرد سااازمانی شااهرداری منطقه  0تهران
تاثير دارد.
 چنان ه مدیران ارشرد سازمان ،در فرایند ففالی های جاری
سرازمان هرچه بیش ر اقدام به تصمیمگیریهای صریج ،سریع و
بهموقع و صررحیج تنند ،ضررمن رفع بهموقع موانع سررازمانی و
تقویر روحیه سرررازمانی ،باعث مسرررهولی پذیری تارتنان به
فراخور مشاغل و پس های سازمانی در راس ای تحقق بخشیدن
به تصمیمهای صحیج شده و موجب میشود ،آنان به اق باس از
مرردیران خود راهحررلهررای اصرررولی را بد ر تشررر ترده و
خلاقی های خود را بکار اندازند.
 اقداما بهموقع و اصررولی مدیران ارشررد سررببسرراز تشر
فرصرر های جدید و دسرر یابی به موقفی های برتر خدماتی و
درن یجه افزایش حجم ففالی های سازمان شده و باعث میشود
ته سرازمان م بوع ب واند خود را بهصور یک سازمان پیشرو و
برتر مفرفی تند ته بدیدی اسر این پیشررامی به تارتنان نیز
سرای خواهد ترد.
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