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 چكيده
نموده و نقاط ضرف  و اشکالا  وارده بر  جادیا هاشررت در عملکرد  یتحول توانندیمباز  یو نوآور راهبردی ینوآور یکردهایرو

به  یابیدسرر  یبرا هاشرررت ته  گرددمی یطیشرررا سرراززمینهبا عملکرد  ریدو م غ نیا ی. همراهدیرا مرتفع نما یسررن  یکردهایرو

 ثیرات یحاضررر به بررسرر قیامر در تحق نیا  یتنند. با توجه به اهممیاسرر فاده  یزنده ماندن از نوآور وبالا و رقاب  با رقبا  عملکرد

 نیتدران( پرداخ ه شررد. ا کیمنطقه  ی: شرردرداریمورد مطالفه)تدران یشرردردار یو عملکرد سررازمان راهبردباز بر  یعوامل نوآور

 پژوهش یهاهیها و آزمون فرضداده وتحلیلتجزیهاس .  یلیتحل -یفیتوصر هاداده گردآوریو از نظر  یتاربرد ،از نظر هدف قیتحق

 ،یشدرساز یو تارشناسان واحدها رانینفر از مد 432شده از  یگردآور یهابراساس پرسشنامه و PLS و SPSS افزارهاینرمتوسط 

 از نوع گیرینمونهروش  .صور  گرف ه اس  آمارینمونه  عنوانبه یو توسرفه شدر ریزیبرنامه ،یاطلاعا ، مال یفناور ،امور شردری

 یابیارز راهبردو پرسشنامه  هیگو 71باز با  یپرسرشرنامه نوآور هاداده یو ابزار گردآور اسر و روش فرمول توتران  یتصرادف تاملا

  ایفرض یبررس جی. ن ااس  تائیدمورد  ییایو پا ییروا یته دارا اس  هیگو 71با  یو پرسشنامه عملکرد سازمان هیگو 71با  یسازمان

 بیو با ضرررر راهبردبر  61160و  61770،61720 بیبا ضرررر یو ادار یندیفرآ ،یدیعامل تول بیاز آن بوده اسررر  ته به ترت یحات

 دارد. تاثیر یسازمانبر عملکرد  61061و  61714،61771
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 مقدمه -0
 یرقاب  در سررطج جدان جادیدر ا یعامل اسرراسرر کینوآوری 

را  ندهیآ  یموفق .شررودمی یاسرر  ته منجر به رشررد سررازمان

در  دهدمیاجازه  هاشرت دربردارد و همانند موتوری اس  ته به 

جد   نیمسرر مری برخوردار شرروند. از ا ییاز تارا یاق صرراد جدان

، وتارتسررباق صرراد،  همدم در مطالف اریبسرر ینوآوری، موضرروع

 ییتوانا نیاسررر . هم ن یو مدندسررر یشرررناسرررجامفهی، فناور

 ،یخارج هایوآوریناز  یبرداربدرهبرای تشررر  و  هراشررررتر 

 تجاری شدن را لیته پ انس یوتارتسرب یهافرصر و  ها یقابل

از  ،باشند هاشررت  یاتوسرفه یهاراهبرددارا بوده و م ناسرب با 

 .[0]برخوردارند ییبالا  یاهم

 یصنف  موجود به روش ربه مفدوم رقاب  د راهبردی ینوآور

و ارتقا   یتفر را مجددا یمش ر یهاارزشم فاو  اس  ته  تاملا

روش م فاو  رقاب  فقط  نیا ،یسررن  ی. برخلاف نوآوردبخشرریم

ممکن اسرر  با  ینوآور نی. چنسرر یمحصررول ن یشررامل نوآور

محصررولا  و خدما  مربوطه  یابیبازار ای دیمفدوم محصررول، تول

شرررت   یموجب بدبود خروج تواندمیباز  یمرتبط باشررد. نوآور

از  یسازماندرون یهادهیعلاوه بر ا هاشررت ته  پنداردیشرود و م

 نیب یو مرزها شرررودمیمند بدره زیاز سرررازمان ن رونیب یهادهیا

 [.70]شودمی ریآن نفوذپذ یرونیب یهاطیو مح هاشرت 

. تنرردمیرا طلررب  ینینو  یررریبرراز مررد ینوآور کردیررو 

 یم فرراوت یهرابره نررش لیرن ازمنردیرن یامروز یهراسرررازمران

 یهاسازمان یخود به رو یهاپژوهشراهدرخصوص باز تردن درب 

ق خل یتبادل فناور یرا برا ییهاد فرصررر تا ب وان اسررر  یرونیب

 ترافزون ییتارا ،ینوآور ندیفرآ ش ریب یتنند ته منجر به اثربخش

 انبریم یهاراهبه  لیو ن یاتوسرررفهو  قیتحق یهایگذارهیسررررما

 .[73]شود

امروزی، نوآوری موردتوجه قرار  محوردانشو  ریم غ طیدر مح

 هاانسازم رانیته مد یاز مسائل یکی ل،یدل نیبه هم . گرف ه اس

را برای  یته چه اقداماتاسرر   مسررهله نیا ،شروندمیبا آن مواجه 

 [.70]انجام دهند دیتوسفه و بدبود نوآوری در سازمان با

د از خو وتارتسرربته در  خواهدمی هاشرررت باز از  نوآوری

 هارت ش رریبدره ببرند و به د ش ریب یرونیب هایفناوریو  هاایده

؛ شوند مندبدره شرانمانده اسر فادهبیی هاایدههم اجازه دهند از 

ازار ب وتارتسب هایمدل نیسدمر امدهاییپ دیبا رانیمد نیبنابرا

فراهم آورند ته  ایگونهبهلازم را  هایزیرسرراخ را بشررناسررند و 

نوآوری دوام آورند و رونق  نیب وانند در فضای نو شرانیهاشررت 

ترره تم ر  یاز منررابف ثروم تررارگیریبررهنوآوری  نی. اابرنرردیرر

. [31]دهدمیقرار  قیرا مورد تشرررو اندگرف هقرار  مورداسررر فاده

و دانش را  تندنمی یهمکار ررید هایسرررازمانته با  یسرررازمان

و  ابدییتاهش م هاآندانش  مد طولرانی، در تننردنمیمبرادلره 

  یتضرررف ررید هایسرررازمانورود به روابط با  یبرا هاآن ییتوانا

 یاز فات ورها یکی یبا عوامل خارج یهمکار نیبنابرا؛ شرررودمی

 .[43]بازار اس  یو تاهش زمان برا ینوآور شیافزا یبرا یاصل

اس  ته روی  مندسرامانو  نررتل ینررشر راهبردی نوآوری

را به  هاسازماننوآوری  نیگسس ه تمرتز دارد. ا هاینوآوری جادیا

و  وتارتسررربشرررده  جادیترا ماورای مرزهای ا طلبردمیمبرارزه 

رقبا و  ریرا ته تم ر سررا رییآن نراه تنند و مسرر یذهن هایمدل

راهبردی  ی. هدف نوآوررندیگ تاربه اندتردهاسرر فاده  هاسررازمان

و با  دیموجود، باز تردن بازارهای جد وتارتسرربشررکل  رییدر تغ

برای مشرر ری  گذاریارزشجدش در  کی جادیتم ر و ا سررکیر

بر روی   یسازمان، در ندا راهبردیدر سطج  رییتغ ،اس . در واقع

 ،گذاردمی ثیراتگروه نوآوری در سرررازمان  هایففالی  رریانواع د

ن سرررازمان بر ارائه آ  یو موقف راهبردیتره جد   گونرههمران

 فرایندهایدر  یراتییتغ ازمندیخود، ن نوبهبه نی. ااثرگرذار اسررر 

شکل  رییدر تغ راهبردی. هدف نوآوری هاس آنمرتبط با عرضره 

تم ر و  سررکیو با ر دیموجود، باز تردن بازارهای جد وتارتسررب

برای مشرر ری اسرر  ته موجب  گذاریارزشجدش در  کی جادیا

 .[37]شودمیبدبود عملکرد 

 کیته  شرررودمیموضررروع مربوط  نیبه ا یسرررازمانعملکرد 

 دگاهیاس . مطابق با د دهیسرازمان چه مقدار به اهداف خود رسرر

حفظ عملکرد  یسرررازمان برا ییتوانا ،راهبردی  یریمحققان مد

 .[1]دارد یبس ر یرقاب   یتسب مز ییبه توانا نهیبد

بر  قیتحق نیشررده در ا انیبا توجه به مسررائل ب بیترت نیبد

بر  یریثباز چه ت یته عوامل نوآور یپرسرش اساس نیتا به ا میآن

: ینمونرره مورد)تدران یشررردردار یو عملکرد سرررازمرران راهبرد

 .میارائه ده یتدران( دارد؟ پاسخ کیمنطقه  یشدردار

 یسازماندرون یبه منابع فکر اتکا ازمندین یدر گذشر ه نوآور

از اطلاع و اس فاده  یری، جلوگزمانهمو  هاآنتوسفه  یو تلاش برا

 طیوجود شررررا لیاما به دل؛ بوده اسررر  هاآناز  یرونیب یروهاین

 ،دیتوسفه تالاها و خدما  جد ازمندین هاسرازمان ده،ی یپ یرقاب 

 هاسرررازمان نیبنابرا؛ اسررر  یفکر  یکو مال نینو هرایراهبرد

خود  هاینیازمندی ییشررناسررا یرا برا دیجد هایراهته  اف ندیدر

با افراد و  یارتباط هایشررربکهو  هاتخصرر در جد  گسرر رش 

به  جهیسرررازمان اعمال تنند و در ن  یو خارج یداخل یندرادهرا

اس   یمیباز پارادا ینوآور. [44]باز حرت  تردند یسرم  نوآور

 ،یخارج یهاایدهاز  دیو با تواندمیشررررتر   تنردمیتره فر  

 هاشرررت ته  گونههمانو  دیاسرر فاده نما یداخل یهاایدههمانند 
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 یجو خار یداخل یرهایمس دیبا نررندمی شانفناوری شرف یبه پ

ن یباز در ا ینوآور  ی. اهمندیبه بازار ان خاب نما یابیدس  یرا برا

باز باعث بدبود عملکرد شرررت   یاسرر  ته در درجه اول، نوآور

اسررر فاده از  اریبراز امکان و اخ  یدر نوآور ن،یهم ن .شرررودمی

ته در خارج از  آوریمرا بدی  می یانسرران هیژوهشرررران و سرررماپ

  رشیباعث امکان اس فاده ب نیهس ند و ا  یسرازمان در حال ففال

 یاز راهکارها یکی ن،یبنابرا؛ شررودمیخارج از سررازمان  طیاز مح

 موردنظردر صنف   هاسازمانرشرد، تداوم)بقا( و توسرفه عملکرد 

، رتساده انیاس . به ب هانوآوری جادیا ر،یو م غ ایپو هایمحیطدر 

در  یرقرراب   یررخلق مز یبرا یمدم راهربرردیابرزار  ینروآور

 .[42]اس  دهی یپ هایمحیط

 راهبردهایتحقق  یبرا لهیوسرر تریناصررلی ینوآور  یریمد

سازمان  کیته  یمحصولا  و خدمات چراته ؛سازمان اس  یرقاب 

را آن  یو عملکرد تجار یرقراب   یر، موقفتنردمیدر برازار ارائره 

اسرر .  خوردهگرهبا بقا و رشررد سررازمان  ی. نوآوردهدمی شررکل

 ننو تردبه سازمان،  دنیجان بخش یمحور ندیفرآ مثابهبه ینوآور

در  رییتغ زیو ن رامونیخدما  سررازمان در جدان پ ایمحصررولا  

اسرر .  شردهیمفرفمحصررولا  و خدما   نینحوه خلق و عرضره ا

 اسرر  ینوآور  یریمد یدر فضررا یدیتل یاز ابزارها یکی یابیارز

مل عوا ییابزار نسررب  به شررناسررا نیاز ا یریگبدرهبا  توانمیته 

ام اقد بدبودقابل اینقراط قو   اف نیرو  ینوآور  یرریبر مرد ثروم

نوآورانه  یها یقابلو  یتوانمند دیدر هر لحظه با هاشرررت نمود. 

  یوضرررف نیتندا در ا چراتره ؛قرار دهنرد یابیرخود را مورد ارز

 .[2]خود را حفظ تنند یرقاب  طیشرا توانندیم
 

 مبانی نظری پژوهش -2
 نوآورى باز یمفهوم فیتعر -2-0

ال به دنب هاشرررت فر  اسرر  ته اگر  نیمب نى بر ا ىیالرو

ى هاایدهاز  سررر یبایمو  توانندیمفناوری خود هسررر ند،  یارتقا

داخلى و  یهاراهى داخلى بدره برده و از هاایدهخرارجى همراننرد 

ار ت تریناصلیبازار اس فاده تنند.  یوسوسرم خارجى م نوع به 

ی جس جو هاشرت اس  ته  ریینوآوری درنظرگرف ن مس ندیفرا

در  ،شدن را داش ه باشند یبازرگان لیدی ته پ انسریجد هایدهیا

 .[3]تنندمی یدهسازمان ریآن مس

 باز ینوآور یاتيعمل فیتعر -2-2

 3از پرسشنامه  آمدهبدس  آماری یهادادهحاضرر  قیتحق در

 عنوانبه هیگو 71( با یو ادار ینردیفرآ ،یدیرتول)ینوآور یبفرد

 باز لحاظ شده اس . ینوآور یاتیعمل  یتفر

 راهبردینوآوری  -2-3

 دیجد یدر واقع مورد هدف قرار دادن بخشرر راهبردی نوآوری

به  شرردهارائهارزش  شیاسرر  و باعث افزا دیبازار جد جادیبازار و ا

 ادجیا لهیوسبه راهبردینوآوری  ر،ریعبار  د. بهشودمیمشر ری 

  یتسرررب مز به دنبال دیارزش برای مشررر ری و برازارهای جد

و ارائه  رییتغ راهبردیاسررر . نوآوری  وتارتسرررببرای  یرقراب 

 دیو خدما  جد دیتول ندهاییو ارائه فرآ دیجد یارزشرر یهاگزاره

 قیحرراصرررل تطب راهبردینوآوری  تنرردمی انیررب نیز .اسررر 

 د،یجد دیمثل عقا یطیمح را ییبا تغ یسرررازمران یهرا یرففرال

 .[73]اس  دیو خدما  جد کردهایرو ندها،یفرآ

 یاستراتژ یاتيعمل فیتعر -2-0

 یابیارز راهبردپرسشنامه  آماری یهادادهاز  آمدهبدس  ازیام 

 عنوانبه قیتحق نیدر ا آماریتوسط نمونه  یاهیگو 71 یسرازمان

 نظرگرف ه شده اس .درراهبرد  یاس راتژ یاتیعمل  یتفر

 یعملكرد سازمان -2-1

 یبه اهداف سازمان یابیدس عبار  اس  از  یعملکرد سازمان

ته  هاییمسرررهولی و انجام  هراآنفراتر رف ن از  ایر یو اج مراع

 ،شررردهارائهعملکرد   یتفر نیترمفروفسرررازمران به عدده دارد. 

مطابق  .گذشرر هاقداما   ییو تارا یاثربخشر  یفیت نییتب ندیفرا

ته  یی( تارا7: شرررودمی میعملکرد به دو جزء تقسررر  ،یتفر نیا

دما  خ دیاس فاده سازمان از منابع در تول یچرونر تننده یتوص

و مطلوب  یواقف بیترت نیرابطه ب یفنی ؛محصرررولا  اسررر  ایر

ته  ی( اثربخشررر4و  ن؛یبرونردادهای مف دیردرونردادهرا برای تول

اهداف  نیاسرر . ا یسررازمان اهدافبه  لیدرجه ن تننده یتوصرر

 ازهاییدر قرالرب منراسرررب )درجه انطباد بروندادها با ن مفمولرا

 انیارائه در م ،یفراوان رینظ هاییجنبه(، در دس رس بودنانیمش ر

تحقق  درجه) یفیو ت (یکیزیف و فاصرررله داراولویر هرای گروه

 .[71]شوندمی نیی( تبموردنیازاس انداردهای 

 یعملكرد سازمان یاتيعمل فیتعر -2-6

 یعملکرد سازمان یاهیگو 71از پرسرشنامه  آمدهدسر ب نمره

ته شرررامل دانش،  یو عملکرد یرف ار یاز الروها ایمجموعهته 

 یلشررغ طیدر مح یادرات ییوجدان و توانا ،یسرر ریمدار ، شررا

 قیتحق نیدر ا یسررازمان عملکرد یاتیعمل  یتفر عنوانبه اسرر ،

 لحاظ شده اس .
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 پيشينه پژوهش -3
یو خارج یداخل قاتيتحق نهيشيخلاصه پ: 0 جدول

 محقق هدف نتایج

 سرررازیشرررخصررریته شررامل تدگذاری و  شیهالفهوممدیری  دانش به همراه  راهبرد

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

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

مدیری  دانش و نوآوری بر  راهبردآیا 

 دارد یا خیر تاثیرعملکرد سازمان 

نیا موسوی و قاسم

(7300) 

 .مفناداری دارد تاثیرسازمان بر عملکرد نوآورانه تارتنان  راهبردی هایقابلی 
سازمان بر  راهبردی هایقابلی  تاثیر

 عملکرد نوآورانه تارتنان

و همکاران  نیگزبه 

(7300) 

اسرر راتژی نوآوری بر عملکرد  تاثیرسررازی، در  تارآفرینی و اسرر راتژی تنوع گیریجد 

 .تندمینوآوری و عملکرد بانک سامان نقش میانجی ایفا 

و  یبر عملکرد نوآور ینوآور راهبرد تاثیر یبررس

 گیریجد  یانجیبا نقش م یعملکرد سازمان

 در بانک سامان یسازتنوع راهبردو  ینیتارآفر

تقوایی یزدی و علی پور 

(7303) 

و مس قیم بین م غیرهای مس قل نوآوری باز و  دارمفنی تاثیرو  تائیدتحقیق  هایفرضیه

 و م غیر وابس ه عملکرد سازمانی اس . راهبردینوآوری 

بر  راهبردیتبیین نقش نوآوری باز و نوآوری 

 انایر تشنف عملکرد سازمانی در شرت  ملی 

رضانژاد امیردهی و 

 (7303جواهری زاده )

 مفادلا  ساخ اری سازیمدلو  ییدیاتتحقیق از تحلیل عاملی  هایفرضیهبرای بررسی 

 تحقیق حاتی از هایفرضیه ن یجهاسر فاده شرده اس .  جزئیبا رویکرد حداقل مربفا  

 . تحقیق اس  هایفرضیهتمامی  تائید

 هایراهبردبر  تیداتتبیین عملکرد شرت  با 

 تولیدی اس ان گیلان هایشرت نوآوری در 

رودگرنژاد حجازی و  

(7303) 

 عنوانبههمکاری با شرررتای بالقوه  هایریسررکرسررمی و  وتحلیلتجزیهارزیابی اهداف، 

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

 .نمایدمینوآوری، ترغیب و تش   هایفرص آوردن 

اس راتژی و نوآوری باز بر عملکرد  تاثیرررسی ب

 سازمانی

جوانمردی و همکاران  

(7301) 

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

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

 هایشرت بررسی اثر نوآوری باز بر عملکرد 

 )عملیاتی، مالی و مش ری مداری(بنیاندانش

سلام  محمدی و  

هاشم زاده خوراسرانی 

(7301) 

باز بر عملکرد نوآورانه  یگف  ته نوآور توانمیشرردند و  تائیدپژوهش همه  یهاهیرضررف

 .اس تلاطم بازار مفنادار  تریتفدیلنقش  نیدارد، هم ن مفناداری تاثیرشرت  

باز بر عملکرد نوآورانه شرت   ینوآور تاثیر

طالفه مبازار)تلاطم  یگر لیبر نقش تفد تأتیدبا 

 یدیتوچک و م وسط تول هایشرت : یمورد

 شدر سمنان(

و  شفیفی نیک آبادی

 (7301همکاران )

دارند. در میان ابفاد  هاشررررت مفناداری بر عملکرد  تاثیرو نوآوری باز  راهبردی نوآوری

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

 ثیرتاففال در منطقه ویژه اق صادی بوشدر  هایشرت ی جدید بر عملکرد فناوردانش و 

 مثب  و مفناداری داش ند.

ی باز بر و نوآور راهبردینقش نوآوری 

ففال در منطقه ویژه  هایشرت عملکرد 

 اق صادی بوشدر

قاسمی و همکاران 

(7300) 

مثبر  و مفنراداری بر عملکرد سرررازمرانی دارد. هم نین  تراثیر راهبردی گیریجدر 

ب  مث تاثیر  یدرندامثب  و مفناداری دارد و  تاثیربر نوآوری نیز  راهبردی گیریجد 

 گردید. تائیدو مفنادار نوآوری بر عملکرد سازمانی نیز 

 

بر عملکرد  راهبردی گیریجد  تاثیر

بر نوآوری در شدرداری  تیداتسازمانی با 

 شدرس ان مداباد

مولوی و نوزری  

 (7301شدریاری )
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 محقق هدف نتایج

قابلی  نوآوری شرررود ته به ارائه ن ایج  ومنجر به مدیری   تواندمین رایج این مطرالفره 

ثرتر برای ایجراد عملکرد بد ر تمرک تنررد و این امر مزایرایی برای مردیریرر  ؤنوآوری م

 بورس دارد. هایشرت 

بررسی ارتباط بین قابلی  نوآوری، نوع 

مخ ل  عملکرد شرت   یهاجنبهنوآوری و 

عملکرد مالی، بازار و نوآوری براساس  ازجمله

 تجربی پوشش بورس در سریلانکایک مطالفه 

 3آتاپات و و نیشان ا

(4670) 

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

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

فرآیند و محصول، وضفی   هاینوآوری

 صادرا  عملکردچند محصول و 

 2میکالیک سیسلیک و

(4673) 

بین توانایی نوآوری، انواع نوآوری)سررازمانی، فرایند، محصررول و بازاریابی( و عملکرد در 

 ب  اس .ثشرت ، رابطه وجود دارد و اثر این رابطه م

ن انواع آ ینوآوربررسی رابطه بین قابلی  

 با عملکرد شرت 

 1راجاپاسیرانا و هیو

(4673) 

 مثب ی تاثیر نوآوری جو بر انسانی منابع تفدد بر مب نی هایشریوه مانند سرازمانی عوامل

 تمک برون به درون( و درون به برون نوآوری)فرایند هایروش به نوآوری جو و دارد

 .تندمی

 ارزیابی به مربوط تجربی ادبیا  بررسی

 نوآوری در نوآوری جو و سازمانی سوابق تاثیر

 عملکرد بر آن پیامدهای تاثیر هم نین و باز

 م وسط و توچک هایشرت 

و همکاران  0پوپا

(4671) 

مخ ل   یعملکردهاهرای مردیریر  دانش بر روی راهبردن رایج حراتی از اثر م فراو  

مدیری   هایاسرر راتژیسررازمانی اسرر . ن ایج این مطالفه به مدیران در جد  طراحی 

 .دهدمیدس یابی به نوآوری، اثربخشی و تارایی و سوددهی بالاتر یاری  منظوربهدانش 

مدهای مدیری  دانش اروشن ساخ ن پی

 بر روی نوآوری و عملکرد شرت  راهبردیر

و همکاران  1مارتوس

(4670) 

، از سررطج اندتردهیی ته اسرر راتژی نوآوری مب کرانه را اتخاذ هاشرررت عملکرد نوآوری 

 خواهد بود.بالاتری برخوردار 

رابطه میان اس راتژی نوآور و بررسی 

 عملکرد نوآوری

 (4671) 3گوآن و یام

 یهامدار  بر بیش ری گذاریسرمایه ،تنندمی پیروی نوآورانه راهبرد از ته ییهاشرت 

 تنند ان خاب را تنوع راهبرد ته ییهاشرررت  و دارند اصررلی هایشررایسرر ری و فنی

 .تنندمی ان خاب را باز نوآوری مدیری ی هایشیوه انحصاری، طوربه زیاد اح مالبه

 شرت ، راهبرد بین ارتباط وتحلیلتجزیه

 بر تمرتز با نوآوری، عملکرد و باز نوآوری

 م وسط و توچک هایشرت 

همکاران و  0ترما

(4672) 

 ،تنندمی اسر فاده باز نوآوری هایروش از زمانهم ته م وسررطی و توچک هایشررت 

 هس ند. ثرتروم بازار در جدید محصولا  مفرفی به نسب 

 نوآورانه عملکرد باز، نوآوری تاثیر بررسی

 با مقایسه در م وسط و توچک هایشرت 

 بزرگ هایشرت 

و همکاران  76اسپی دون

(4673) 

و اگر هدف نوآوری محصول  تندمی تائیدقابلی  نوآوری محصرول با عملکرد شررت  را 

پاسخ به تقاضای مش ری برای محصولا  جدید یا تمایلا  مدیران برای در دس  گرف ن 

 بازارهای جدید باشد

 و نوآوری انواع ترتیبی اثرا بررسی 

 سازمانی عملکرد

همکارانش  و 77دامانپور

(4660) 

 شناسی پژوهشروش -0
 هاتهوریاز  چراتهاس .  یحاضر از نظر هدف، تاربرد قیتحق

مدل را ارائه داده اس  و از اصول و فنون تمک  کیبدره گرف ه و 

 نحوهاز لحاظ  قیبپردازد. تحق ییگرف ره ترا به حل مسرررائل اجرا

. پژوهش رودیمشمار به یدانیم قا ی، از نوع تحقهاداده یگردآور

 

3 Athapaththu & Nishantha 

4 Cieślik & Michałek 

5 Rajapathirana & Hui 

6 Popa 

7 Marques 

8 Guan & Yam 

9 Crema 

10 Athapaththu 

11 Damanpour 

امل : شاولا چراتهاس   یلیتحل -یفیاسر . توصر یفیاز نوع توصر

 ای طیتردن شرا  یتوص هاآناسر  ته هدف  ییهاروشمجموعه 

اسرر  و در طول تحقیق ضررمن توصرری   یموردبررسرر یهادهیپد

آماری، به  یهام غیرهای موردنظر با اسر فاده از جداول و شاخ 

 یاجرا ،ایثان ؛نیز پرداخ ه خواهد شد هاآنتحلیل و آزمون آماری 
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ن به داد یاری ایموجود  طیشرا ش ریبه شناخ  ب تواندمی قیحقت

مخ لفی از  یهایبندتمرک تند. دسررر ه یریگمیتصرررمفراگرد 

ها وجود دارد. مطابق یک تحقیق بر مبنای شررریوه گردآوری داده

 نابراینبگف  روش این تحقیق میدانی اس .  توانمی یبندمیتقس

اخذ  نمد ترا ضرررنرقصرررد دار پژوهشررررران تره گفر  توانمی

در یک مقطع زمانی  یریگاطلاعا )وضررع موجود( از طریق نمونه

د. بر نجامفه آماری تفمیم بده تل بهمشررخ ، ن ایج حاصررله را 

این اساس، تحقیق در پی آن اس  ته ضمن توصی  وضع موجود 

 آماری بپردازد. یهابه تفمیم ن ایج حاصله از طریق انجام آزمون

 اطلاعات یگردآور هایروش -0-0

اطلراعرا  برا اسررر فاده از دو روش  یپژوهش گردآور نیا در

 منظوربهانجام خواهد شرررد. در گام اول  یشررریمایو پ ایت ابخانه

 ایت ابخانهاز روش  یتجرب نرهیشررریو پ ینظر ا یرادب یبررسررر

 هایپایراه ویژهبه یاسر فاده خواهد شد و با مراجفه به منابع علم

ضوع مطالفا  مرتبط با مو یینسب  به شناسا المللیبین یاطلاعات

 پژوهش اقدام خواهد شد.

از روش  موردنیاز یهراداده یجدر  گردآور زیگرام دوم ن در

. پرسشنامه شرودمیاسر فاده  هاپرسرشرنامه لیتکم یبرا یدانیم

 ینوآور ،یدیتول یسه بفد نوآور یپرسرشنامه دارا نیباز ا ینوآور

 ایگزینهپنج  اسیو براسرراس مق اسرر  یادار یو نوآور یندیفرا

 شرردهتنظیمو  نیال تدووسرر 71اسرر . دارای  شرردهتنظیم کر یل

ج پن اسیمق براساسپرسشنامه  نیا گذارینمره وهی. ش[76]اسر 

 شده تنظیم( 1موافقم ) تاملا( تا 7مخالفم ) تاملا کر یل یانهیگز

 اس .

ته براساس دو  الوس 71با  یسازمان یابیارز راهبرد پرسشنامه

 نهیو گز ازیام  4بله  نهیاسرر  و گز شررده تنظیم ریبله و خ نهیگز

و بالاتر نشررران  71 ازی. ام شرررودمیدرنظرگرف ه  ازیرام  7 ریخ

 یبرا کپارچهیمنسجم و  راهبرد کیته سرازمان شرما از  دهدمی

 .اس برخوردار  یازمانس یابیارز

 ی( دارا7016پاترسون) یاس اندارد عملکرد سازمان پرسشنامه

شرررامل  یو عملکرد یرف ار یاز الروها ایمجموعهبرا  هیرگو 71

 یادرات هایتواناییوجدان و   ،یریمد یس ری، شاهامدار دانش، 

 ایدرجهپنج کر یل اسیمق کیته با  اسررر  یشرررغل طیدر مح

 1تا  7 نیب یارزشرر یدارا ادهموافق( و هر م تاملامخال  تا  تاملا)

 اس .

 اعتماد ابزار سنجش تيقابل ای ییایپا -0-2

و  یریتکرارپذ  یاز خاصرر تهاسرر   یمف بر ابزار ای ایابزار پا

 [.77]برخوردار باشد کسانی جیسنجش ن ا

 :شودمی میابزار سنجش به دو دس ه تقس ییایپا

از جامفه داده  یابراز آزمون: ابزار سرررنجش بره نمونه آزمون

تکرار  یبدون فاصررله زمان ای یبا فاصررله زمان این تارو  شررودمی

 اس . ییایپا یبود آزمون دارا کسانی جیو اگر ن ا شودمی

 :شودمی می: به دو دس ه تقسیدرون یسازگار

 مفمولا spss افزارنرمترونباخ: توسرررط  یآلفا بیضرررر -ال 

 ؛شودمی دهیسنج

تردن: ابزار سررنجش را به دو قسررم   میدو ن ای  یتصررن -ب

قرار  یابیررهر دسررر رره را مورد ارز ییایررو پررا تننرردمی میتقسررر

 .[77]دهندیم

 یآزمون از روش آلفا ییایپرا نییتف منظوربره قیتحق نیا در

 یمحاسبه هماهنر یروش برا نیاس . ا دهیترونباخ اس فاده گرد

مخ ل  را  یهاصررهیته خصرر رودبکار می گیریاندازهابزار  یدرون

 .تندمی گیریاندازه

 انسیوار دیترونباخ اب دا با یآلفا بیمحراسررربره ضرررر یبرا

تل را  انسیپرسرشنامه و وار یهاالوسر زیرمجموعههر  یهانمره

ا را آلف بیمقدار ضر ریمحاسربه ترد. سپس با اس فاده از فرمول ز

 .میتنیمحاسبه م

(7) 𝑟𝛼 =
𝐽

𝐽 − 1
 (1 −  

∑ 𝑠𝑗
2𝑛

𝑗=1

𝑠2
) 

 در آن: ته

 J پرسشنامه یا آزمون= الوسی هازیرمجموعهتفداد  -
2 =ام Jواریانس زیر آزمون  -

jS
 

 2S واریانس تل پرسشنامه یا آزمون= -

پرسرررشرررنامه  36شرررامل  هینمونره اول کیرمنظور  نیبرد 

از  آمدهبدس  یهاو سرپس با اسر فاده از داده دیگرد آزمونپیش

 بیضررر زانیم SPSS19 افزارنرمها و به تمک پرسررشررنامه نیا

ترونباخ محاسررربه خواهد شرررد. با توجه به  یاع ماد با روش آلفا

ار ابز ییایته پا شودمیقسم  مشاهده  نیدر ا شردهحاصرل جین ا

 یانسازم راهبردپرسشنامه  یترونباخ برا یآلفا بیپژوهش با ضرا

 6130 یعملکرد سازمان یو برا 6107 یسازمان ینوآور ی، برا6131

 اس . تائیدمورد 

 متغيرهای پژوهش -0-3

از این  گرف هشرررکلبراسرراس مبانی نظری و چارچوب نظری 

 تحقیق م غیرهای این تحقیق شامل؛

 ،یدیعامل تول هرایلفرهومبراز برا  یمسررر قرل: نوآور ریم غ

لحاظ  قیتحق نیمسررر قل در ا ریم غ عنوانبه یو ادار ینردیفرآ

 خواهد شد.

 عملکرد سازمانیو  یسازمان راهبرد یرهایوابسر ه: م غ ریم غ

 درنظرگرف ه خواهد شد. قیتحق نیوابس ه در ا یرهایم غ عنوانبه
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 پژوهش یمدل مفهوم :0 شكل

 آماریگيری جامعه و روش نمونه -0-0

و و ارشد  یانیم رانینفر از مد 066پژوهش  نیا آماریجامفه 

اطلاعا ،  یفناور ،امور شدری ،یشدرساز یواحدها تارشرناسران

و  سسانیل یلیو با مدارک تحص یو توسفه شدر ریزیبرنامه ،یمال

 .اس بالاتر از سه سال  یو با سابقه تار لیسانسفود

 ،روش اول: تفیین حجم نمونرره دو روش وجود دارد بررای

برآورد حجم نمونه  ،اسر فاده از تخمین شخصی اس  و روش دوم

 نیتخم یبرا .آماری اسررر  هایروشو  هاتکنیکبا اسررر فاده از 

ته  شرررودمیاسررر فاده  آماری نیتخم هایتکنیکحجم نمونه از 

روش توتران اسرر  ته  قیتحق نیدر ا مورداسرر فاده آماریروش 

 اس :صور   نیفرمول آن به ا

(4) 𝑛 =
𝑁𝑧2(𝑝. 𝑞)

𝑁𝑑2 + 𝑧2(𝑝. 𝑞)
 

 ه در آن:ت

 Nحجم جامفه =  -

 nحجم نمونه =  -

 dضریب خطا =  -

 zنرمال واحد =  مقدار م غیر -
( و ضریب d= 60/6) 60/6پس با درنظرگرف ن ضریب خطای 

در تحقیق حاضر حجم  z = 1.96، p=q=0/5و  %01اطمینان برابر 

محاسررربه شرررده از طریق فرمول توتران از جامفه  آمارینمونه 

 اس . آمدهبدس نفر  432 موردنظر آماری
 

 هاوتحليل دادهتجزیه -1

 هاداده  یاب دا به توصرر ،آماریی هاداده وتحلیلتجزیهجد  

چند  تاثیر یبررسرر هدف،چون  ،و از طرف دیرر شررودمیپرداخ ه 

 نیروش اسرر فاده شررده در ا ،اسرر عامل هدف  کیبر  ثرومعامل 

با اسررر فاده از  یعامل لیو تحل یهمبسررر ر هرایآزمون پژوهش

 اس . PLSن یو هم ن SPSS افزارنرم

 توصيفی هاییافته -1-0

توصررریفی در این مطالفه شرررامل توزیع فراوانی در  هاییاف ه

. این اس  موردمطالفهنمونه  آماریدموگرافیک جامفه  م غیرهای

های سن، جنسی ، سابقه تار و میزان تحصیلا  در دس ه هایاف ه

شرح  به 1تا  4های و شررکل 0تا  4های شرمارهته جداول  اسر 

 اس :زیر 
 جنسيت برحسبتوزیع فراوانی  :2جدول 

 درصد فراوان جنسيت

 

 40 زن

 12 مرد

 766 تل

 

 
 جنسيت برحسبتوزیع فراوانی  :2شكل 

 شودمیدر این قسم  مشاهده  شردهحاصرلبا توجه به ن ایج 

 12ته فراوانی در افراد با جنسری  مرد بیشینه و با مقدار عددی 

 اس . آماریدرصد از تل نمونه 
 

 سن برحسبفراوانی  توزیع :3 جدول

 درصد فراوان محدوده سنی

 

 2 سال 17 از بیش

 30 سال 26 تا 37 بین

 70 سال 16 تا 27 بین

 22 سال 36 از تم ر

 766 تل

 

 
 سن برحسبفراوانی  توزیع :3شكل 

 

 شودمیدر این قسم  مشاهده  شردهحاصرلبا توجه به ن ایج 

26%

74%

زن مرد

4%

36%

16%

44%

سال17بیش از  سال26تا 37بین 

سال16تا 27بین  سال36تم ر از 
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سال بیشینه و برابر با  16الی  27ته فراوانی افراد در سرنین بین 

 اس . آماریدرصد از تل نمونه  14
 تحصيلی مدرک برحسبتوزیع فراوانی  :0جدول 

 درصد فراوان مدرک تحصيلی

 

 214 ربالات یا دت را

 212 ترنیپای یا تاردانی

 4014 تارشناسی ارشد

 0114 تارشناسی

 76616 تل

 

 
 تحصيلی مقطع برحسبتوزیع فراوانی  :0شكل 

 شودمیدر این قسم  مشاهده  شردهحاصرلبا توجه به ن ایج 

درصد از تل  01ته فراوانی افراد با تحصریلا  تارشرناسی برابر با 

 اس .و بیشینه  آمارینمونه 
 سابقه كاری برحسبتوزیع فراوانی  :1جدول 

 درصد فراوان 

 

 214 سال 1تم ر از 

 212 سال 76تا  1 بین

 4014 سال 46تا  76بین 

 0114 سال 46بیش ر از 

 76616 تل

 

 
 سابقه كاری برحسبتوزیع فراوانی : 1شكل 

 شودمیدر این قسم  مشاهده  شردهحاصرلبا توجه به ن ایج 

سال بیش رین مقدار  46ته فراوانی افراد با سابقه ففالی  بیش از 

 .اس و بیشینه  آماریدرصد از تل نمونه  01و برابر با 
 

 
 

 توصيفی متغيرهای پژوهش هایآماره: 6 جدول

 Min Max Mean 
Std. 

Deviation 

 76155. 4.1237 5.00 2.00 تولیدی عوامل

 79906. 3.9486 5.00 2.25 فرآیندی عوامل

 82356. 4.1686 5.00 2.00 اداری عوامل

 47636. 1.3815 2.00 1.00 سازمانی راهبرد

 94075. 3.6979 4.00 2.00 سازمانی عملکرد

 

 شودمیدر این قسم  مشاهده  شردهحاصرلبا توجه به ن ایج 

عوامل اداری و عوامل تولیدی از مجموعه  لفهومتره میرانرین در 

و بیش رین میانرین  217عوامل نوآوری سرازمانی در مقدار عددی 

مشراهده شرده اسر . هم نین لازم به ذتر اس  ته میانرین در 

و تم رین میانرین  310م غیر عملکرد سرررازمانی در مقدار عددی 

. پیرو همین مسررهله نیز انحراف از مفیار اسرر مشرراهده شررده 

 موردمطالفه م غیرهایشاخصی برای بررسی میزان پراتندگی در 

ر پراتندگی د ،به میزانی ته انحراف از مفیار بیشرر ر باشررد .اسرر 

ود بیان نم توانمیبیش ر اس  و در ندای   موردمطالفه م غیرهای

بیشرر ر  الوسرربه هر  دهیپاسررخافراد درخصرروص  نظراخ لافته 

 و ف از مفیار بیشینه بودهدرصروص عملکرد سازمانی انحرا .اسر 

 شودمی. از عوامل نوآوری نیز مشاهده اسر  610در مقدار عددی 

اسرر .  6134ته عوامل اداری بیشرر رین انحراف از مفیار و برابر با 

عوامل  هایلفهومهم نین لرازم بره ذتر اسررر  تره میانرین در 

 .اس  310در عوامل فرآیندی  و 217تولیدی برابر با 

 نباطیاست هاییافته -1-2

 پژوهش یرهايدر متغ عیتوز بررسی -1-2-0
 یتل رطوبهنرمال بودن و  انیدر اب دا به ب یاس نباط هاییاف ه

مطالفه  نینرمال بودن در ا ی. آزمون بررساس  رهایدر م غ عیتوز

نرمال  ی. پس از بررسرراسرر  رنوفیآزمون مف بر تلموگروف اسررم

در  عیمطرالفره م نراسرررب با توز نیموجود در ا یرهرایبودن م غ

 یبرا کیناپارام ر ایو  کیپارام ر هایآزمونبره سررررا   رهرایم غ

 .شودمیمطالفه پرداخ ه  ا یاثبا  فرض

 :پذیردمینرمال بودن با دو فر  صور   آزمون

0H :اس ؛نرمال  ریغ عیدر توز هاداده 

1H :اس .نرمال  عیدر توز هاداده 
در  یآزمون چنان ه سررطج مفنادار نیتوجه به مفروضررا  ا با

و  کیفر   تائیدنشان از  ،درصرد باشد 1از  شر ریب یمقدار عدد

دت را یا 

باالتر

2%

تاردانی یا 

پایی ر

1%

تارشناسی

ارشد

40%
تارشناسی

01%

1تم ر از 

سال

2%

تا 1بین 

سال76

1%

تا 76بین 

سال46

40%

ز بیش ر ا

سال46

01%
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در مقدار تم ر  یاس  و چنان ه سطج مفنادار هادادهنرمال بودن 
فر  صررفر و نرمال نبودن  تائید دهندهنشرران ،درصررد باشررد 1از 
 س .هاداده

 پژوهش یرهايدر متغ عیتوز یبررس :7 جدول

 تولیدی عوامل 
 عوامل

 فرآیندی

 عوامل

 اداری

 راهبرد

 سازمانی

 عملکرد

 سازمانی

Test Statistic .141 .124 .169 .095 .130 

Asymp. Sig. (2-
tailed) 

.000c .000c .000c .000c .000c 

 

 شودمیقسم  مشاهده  نیدر ا شردهحاصرل جیتوجه به ن ا با

درصررد،  1تم ر از  یبا سررطج مفنادار موردمطالفه هایلفهومته 
 ا ،یآزمون فرض منظوربه ، یدر ندا اسر .نرمال ریغ عیتوز یدارا

 .گیردمیدر دس ور تار قرار  کیناپارام ر هایآزموناس فاده از 
 موردمطالعه یرهايمتغ یهمبستگ یبررس -1-2-2

ه، نوع رابط زانیم نییتف منظوربه رمنیاسپ یهمبس ر بیضر
 ریم غ کی ایو  ینسررب ای ایفاصررله ریدو م غ نیب رابطهو جد  
روش  نی. چندشررودمیکار برده ب ینسررب ریم غ کیو  ایفاصررله
  یتفر بیضررر نیا یمحاسرربه یبرا توانمیمفادل  یمحاسرربات
نمود.

 رمنياسپ یهمبستگ سیماتر :8 جدول

 سازمانی عملکرد سازمانی راهبرد اداری عوامل فرآیندی عوامل تولیدی عوامل 
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n
t **.366 **.443 **.564 **.705 1.000 

S
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-
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) .000 .000 .000 .000 . 

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

نک ه حائز  نیقسررم  ا نیدر ا شرردهحاصررل جیتوجه به ن ا با
درصد  1تم ر از  یسطج مفنادار یعدد ریاسر  ته مقاد  یاهم

. اسرر  موردمطالفه م غیرهای انیوجود رابطه م تائید یدر راسرر ا
 لیم 7 یبه مقدار عدد تهمادامی یهمبسرر ر بیضرررا نیهم ن

فر ص ریمقاد سم به  تهمادامیو  یقو یتنند، نشران از همبس ر
در ارتباط با آن دو   یضررف یهمبسرر ر دهندهنشرران ،تنند لیم
 یوجود همبس ر دهندهنشان یمنف ریمقاد نیهم ن .اسر  ریم غ
 جی. برا توجره بره ن ااسررر رهریم غ انیرو روابط مفکوس م یمنف

 یهمبس ر بیته ضر شودمیقسم  مشاهده  نیدر ا شدهحاصل
مناسرب و سطج  یعدد ریدر مقاد باغال موردمطالفه هایلفهومدر 

 یشررط همبس ر ،دیرربیانبه. اسر درصرد  1تم ر از  یمفنادار
 .شودمیواقع  تائیدمدل شده در  هایلفهوم

ر ب یندینمود ته عوامل فرآ انیب توانمیمسرررهله  نیهم رویپ
 زانیم نیش ریداشرر ه و ب یرابطه مثب  و مفنادار یدیتول لعوام

با  م غیرها انیروابط مشاهده شده م انیرابطه مشراهده شده در م
 .اس  61160 بیضر

 

12 Factor Analysis 

از  6123 بیبا ضر یدیتول و عوامل یسرازمان راهبرد نیهم ن
 اس .برخوردار  یدیمثب  و مفنادار و شد رابطه

 یيدیات یعامل ليتحل -1-2-3

بر  اهلفهوم میمسرر ق تاثیر زانیم یررسررب ته نیتوجه به ا با
 مدنظر اسرر ، لذا  مطالفه نیاول تا هشرر م ا الا وسرردر  یکدیرر

ا ب .گیردمیدر دس ور تار قرار  یاس فاده از مدل مفادلا  ساخ ار
، مدل مفادلا  موردمطالفه م غیرهاینرمرال ریغ عیتوجره بره توز
 کیپژوهش با اسررر فاده از تکن نیدر ا مورداسررر فاده یسررراخ ار

ال اس صرررور   یاسرررمار  پ افزارنرمو  جزئیحرداقرل مربفا  
 .گیردمی
 ای انسیتووار سیماتر لیتحل ،یهمبس ر یهالیتحل جمله از
 اییهتحلیلو  قیاس . با توجه به هدف تحق یهمبسر ر سیماتر
 میتقس یبه دو دسر ه اصل ،گیردمیصرور   سیماتر نیا یته رو
هر  SEM73 ،یمدل مفادلا  سرراخ ار و 74یعامل لی: تحلشررودمی
ال اس قابل انجام  یاسررمار  پ افزارنرم قیاز طر هالیتحل نیدو ا
 اس .

13 Structural Equation Model 
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 نیخاص ب یسررراخ ار عل کی یمفرادلرا  سررراخ رار مردل
مدل مفادلا   کیمشاهده اس .  رقابلیغ یهااز سازه یامجموعه
 ته یمدل ساخ ار کیشده اس :  لیتشک لفهوماز دو  یسراخ ار
 مدل کیو  تندمیپندان را مشخ   یرهایم غ نیب یساخ ار عل
ده مشاه یرهایپندان و م غ یرهایم غ نیب یته روابط یریگاندازه

 .تندمی  یشده را تفر
 فرضياتآزمون  -1-2-0

 یو عملکرد سازمان راهبردباز بر  ینوآور عواملی: اصل هیفرضر
تدران(  کیمنطقه  ی: شررردردارمورد مطالفاتی)تدران یشررردردار
 دارد. تاثیر
 یفرع هایفرضیه

 یسرررازمرران و عملکرد راهبردبرراز بر  ینوآور یدیرتول عرامررل -
 ؛دارد تاثیرتدران  یشدردار

 یسرررازمان و عملکرد راهبردبراز بر  ینوآور ینردیفرآ عرامرل -
 ؛دارد تاثیرتدران  یشدردار

 یشدردار یسازمان و عملکرد راهبردباز بر  ینوآور یادار عامل -
 دارد. تاثیرتدران 

 
 نتایج مدل در مقطع بتا :1شكل 

 شودمیدر این قسم  مشاهده  شردهحاصرلبا توجه به ن ایج 

، عوامل فرآیندی با ضرررریب 61770ته عوامل تولیدی با ضرررریب 

سرررازمانی  راهبردبر  61160و عوامرل اداری برا ضرررریب  61720

، عوامل 61714. هم نین عوامل تولیدی با ضریب اس  گذارتاثیر

بر  61016و عوامل اداری با ضرررریب  61771فرآیندی با ضرررریب 

 اس .  گذارتاثیرعملکرد سازمانی 

 
 t-valueنتایج مدل در مقطع  :6شكل 

 شودمیدر این قسم  مشاهده  شردهحاصرلبا توجه به ن ایج 

، عوامل فرآیندی با ضرررریب 41603ته عوامل تولیدی با ضرررریب 

سرررازمانی  بر راهبرد 41402و عوامرل اداری برا ضرررریب  41700

، عوامل 41173. هم نین عوامل تولیدی با ضریب اس  گذارتاثیر

بر  21333و عوامل اداری با ضرررریب  41723فرآیندی با ضرررریب 

 توانمی. با توجه به همین مسهله اس  گذارتاثیرعملکرد سازمانی 

سطج ضریب تی در  چراته ؛دانسر  تائیدفرضریا  پژوهش را در 

 ر باشد، بیشرر 7100از مقدار عددی  تهمادامیدرصرد  01اح مال 

 اس . ی گذارتاثیررابطه و  تائید دهندهنشان
 نيكویی برازش مدل هایشاخصبررسی  :8جدول 

 وضعيت مقدار مشاهده شده برازش هایشاخص

SRMR 6176 مطلوب 
 مطلوب 432133 خی دو

NFI 6103 مطلوب 

GOF 611 مطلوب 

R2 6100 مطلوب 
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ی اسرر  ته بد بودن مدل هایشرراخ یکی از  RMR شرراخ 

ریشرره  SRMR و RMR هر دو شرراخ  دهدمیتجربی را نشرران 

 ماندهباقیمربفا  حاصررل از تفاو  بین ماتریس توواریانس نمونه 

 7تا  6بین  SRMR اخ . شاسر و مدل توواریانس فر  شرده 

خوب این مقدار خلی با برازش  هاییمدلتره برای  تنردمیتغییر 

 اس .نیز مورد پذیرش  617هم نین مقادیر زیر اس .  6٫61زیر 

 NFI  هاشاخ برازش نسبی، شامل گروهی از  هایشاخ از 

مقایسررره  ایپایهته مقادیر تای اسرررکوئر را با مدل  شرررونردمی

مقایسه بین یک مدل  به دنبال هاشراخ این  ،در واقع .نمایدمی

. برا توجه به ن ایج پردازدممکن می هرایمردلخراص برا سرررایر 

و در  6104در این قسررم  مقدار عددی آن برابر با  شرردهحاصررل

 اس . قبولقابلندای  

GOF مفیرار یا شررراخ 
 برای برازش تلی مدل در تحلیل72

PLS   ما از مفیار یا شرراخ  ،دیررعبار به. شررودمیاسرر فاده       

GOF  ای بررسی اع بار یا تیفی  مدل در تحلیلبر PLS  اس فاده

عددی بین صرفر تا یک اس  ته هر  GOF . این شراخ تنیممی

 نشان از اع بار و تیفی  بالاتر ،باشد ترنزدیکچه مقدار آن به یک 

از این فرمول ته بالاتر از  آمدهبدسرر مقادیر  مفمولا .مدل اسرر 

 ی در مدلقبولقابلنشان از اع بار  ،هزارم باشد 316درصرد یا  31

PLS اس.  

 شودمیدر این قسم  مشاهده  شردهحاصرلبا توجه به ن ایج 

برازش در مقادیر عددی مطلوبی بوده و در ندای   هایشاخ ته 

 بیان نمود ته مدل برازش یاف ه از نیکویی برخوردار اس . توانمی
 شدهارائهبررسی شاخص هم خطی در مدل : 9 جدول

  سازمانی راهبرد عملكرد سازمانی

 سازمانی راهبرد  
 عملکرد سازمانی  
 عوامل اداری 41477 41477
 عوامل تولیدی 71340 71340
 عوامل فرآیندی 41200 41200

 

 شودمیدر این قسم  مشاهده  شردهحاصرلبا توجه به ن ایج 

در  اس . 1در ضررایب عددی تم ر از  موردمطالفه هایلفهومته 

در مدل برازش یاف ه هم  هالفهومبیان نمود ته  توانمی ،ندرایر 

اسررر . در ندای   شرررکل نررف هخط نبوده و رگرسررریون تاذب 

ی ارزیاب اع مادقابلاز برازش این مدل را  شدهحاصلن ایج  توانمی

 نمود.
 

 

 

 

14 Goodness of fit 

 مدل شده هایلفهومروایی همگرا  هایشاخص :01جدول 

Ave. Var. Composit 
Releation. rho-A Cornbach,s 

Alpha 
 

 سازمانی راهبرد 61300 61061 61331 61301
 عملکرد سازمانی 61023 61012 61020 61126
 عوامل اداری 61316 61307 61303 61041
 عوامل تولیدی 61313 61071 61061 61130
 عوامل فرآیندی 61320 61301 61304 61040

هرگراه یرک یرا چنرد خصررریصررره از طریق دو یا چند روش 

 دو شاخ  هاگیریاندازههمبسر ری بین این  ،شروند گیریاندازه

. اگر همبسررر ری بین نمرا  سررررازدمیاع بررار را فراهم  ،مدم

، بالا باشد تندمی گیریاندازهی واحدی را ی ته خصیصههایآزمون

وجود این همبسرر ری برای  .سر پرسرشرنامه دارای اع بار همررا

، سنجدمی آزمون آن ه را ته باید سنجیده شود تهایناطمینان از 

 باشد: برقرارضروری اس . برای روایی همررا باید روابط زیر 

CR باشد،  611از  تربزرگCR از  تربزرگAVE  باشد وAVE 

مدل  در براشرررد. بر همین اسررراس، روایی همررا 611از  تربزرگ

 .شودمی تائیدبرازش یاف ه 
 لاركر(ماتریس فورنل شده)ارائهبررسی روایی واگرای مدل  :00جدول 

عوامل 
 فرآیندی

عوامل 
 توليدی

عوامل 
 اداری

عملكرد 
 سازمانی

 راهبرد
 سازمانی

 

 سازمانی راهبرد 61037    

   61131 61361 
عملکرد 
 سازمانی

 عوامل اداری 61212 61036 61106  

 عوامل تولیدی 61414 61222 61106 61101 
 عوامل فرآیندی 61363 61200 61143 61016 61107

ریشه دوم مقادیر واریانس این ماتریس اشراره به این دارد ته 

از مقادیر همبس ری آن  تربزرگهر سازه، ( AVE)شرح داده شده

دیرر باشرد، مقادیر موجود در روی قطر اصلی  هایسرازهسرازه با 

 رتبزرگمراتریس، باید از تلیه مقادیر موجود در سررر ون مربوطه 

ته مشررخ  اسرر  مقادیر موجود در روی قطر  طورهمان. باشررد

 تربزرگاصلی ماتریس، از تلیه مقادیر موجود در س ون مربوط آن 

آن اس  ته در مدل ما دارای اع بار تشخی   دهندهنشاناس  و 

 مدل شده در م غیرهایروایی واگرای  دیرربیانبه . مناسربی اس

موارد مدم در  یکی از تواندمیو این مسرررهله  گیردمیقرار  ترائید

 نیکویی برازش مدل باشد. تائید
 

 گيریبحث و نتيجه -6

 یو عملكرد سااازمان راهبردباز بر  ینوآور یديعامل تول -

 .دارد تاثيرتهران  یشهردار

 شودمیقسم  مشاهده  نیدر ا شردهحاصرل جیتوجه به ن ا با



 ...و عملكرد  يباز بر استراتژ يعوامل نوآور ریثات لیو تحل يبررس
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 گذارتاثیر یسازمان راهبرد، بر 61770 بیبا ضرر یدیته عوامل تول

بر عملکرد  61714 بیبا ضرررر یدیعوامرل تول نیهم ن اسررر .

 اس . گذارتاثیر یسازمان

خود  قی( هدف تحق7303)زاده یو جواهر یردهیام رضررانژاد

بر عملکرد  کیرراسررر راتژ یبرراز و نوآور ینقش نوآور نییرا تب

 الا وسررنمودند.  انیب رانیا تشنف  یدر شرررت  مل یسررازمان

ورود دانش و  -دیجد یفناوراشر راک )باز ینوآور ریمربوط به م غ

از سازمان(، مربوط به  فناوریخروج دانش و  -به سرازمان فناوری

بازار  جادیا -یارزشررر ینوآور)راهبردی ینوآور ریم غ الرا وسررر

 ا لواسشکس ن رقاب ( و مربوط به  -ورود به بازار ینوآور -دیجد

 -یابیارز -مشرررود -تمک -وضررروح -ییتوانا)یسرررازمانعملکرد 

 میقو مس  دارمفنی تاثیرنشان داد ته  جی. ن ااس ( طیمح -اع بار

 ریو م غ راهبردی یباز و نوآور یمسررر قل نوآور یرهرای غم نیب

در  دهآمبدس  جیبا ن ا جین ا نیاس . ا یوابسر ه عملکرد سرازمان

 .س راس اهمحاضر همسو و  قیتحق

و  یصرررور  گرف رره توسرررط قرراسرررم قیدر تحق نیهم ن

 یو نوآور راهبردی ینقش نوآور ی( ته به بررسرر7300همکاران)

 بوشدر یاق صرراد ژهیففال در منطقه و هایشررت باز بر عملکرد 

 تاثیرباز  یو نوآور راهبردی یپرداخ نرد، نشررران دادند ته نوآور

 ینوآور بفررادا انیررد. در مدار هرراشررررترر بر عملکرد  یمفنررادار

رود به و ینوآور ،یارزشرر یباز، سرره بفد نوآور یو نوآور راهبردی

 ففال هایشرت بر عملکرد  دیجد فناوری بازار و اش راک دانش و

 هت داش  یمثب  و مفنادار تاثیربوشدر  یاق صاد ژهیدر منطقه و

 .اس حاضر  قیدر تحق شدهحاصل جیبا ن ا راس اهم جین ا نیا

 یو عملكرد سااازمان راهبردباز بر  ینوآور یندیعامل فرآ -

 دارد. تاثيرتهران  یشهردار

 شودمیقسم  مشاهده  نیدر ا شردهحاصرل جیتوجه به ن ا با

 گذارتاثیر یسازمان راهبرد، بر 61720 بیبا ضر یندیته عوامل فرآ

بر عملکرد  61771 بیبا ضرررر یندیعوامل فرآ نی. هم ناسررر 

 اس . گذارتاثیر یسازمان

بررا عنوان  ایمقررالرره( در 4673)کیررکررالیو م کیررسرررلیسررر

 عملکردچند محصول و   یو محصرول، وضف ندیفرآ هاینوآوری»

 ی)چدار تشررور جمدورسررررادیگروه و یدر قلمرو مکان« صررادرا 

 4677-4672 هایسال( در یچک، مجارسر ان، لدس ان و اسلوات

چند   یوضرررف ،یاشرررکال مخ ل  نوآور نیرابطه ب یه بررسرررب

نشرران داد عملکرد  جیو عملکرد صررادرا  پرداخ ند. ن ا حصررولم

مرتبط  ندیمحصرررول و فرا هاینوآوریمثب  به  طوربهصرررادرا  

حاضررر  قیاز تحق شرردهحاصررل جیبا ن ا آمدهبدسرر  جیاسرر . ن ا

( 7303پور) یو عل یزدی ییتقوا نی. هم نس راس اهمهمسرو و 

 یبر عملکرد نوآور ینوآور راهبرد تاثیر یخود به بررس قیدر تحق

و  ینیتارآفر گیریجد  یانجیربرا نقش م یو عملکرد سرررازمران

نشان داد ته  جین ا .در بانک سرامان پرداخ ند یسرازتنوع راهبرد

 راهبرد تاثیردر  ،یتنوع سررراز راهبردو  ینیترارآفر گیریجدر 

 یانجیو عملکرد بانک سرررامان نقش م یبر عملکرد نوآور ینوآور

مسو حاضر ه قیدر تحق شدهحاصل جیبا ن ا جین ا نی. اتندمیفا یا

 .اس 

 یو عملكرد سااازمان راهبردباز بر  ینوآور یعاامل ادار -

 دارد. تاثيرتهران  یشهردار

 شودمیقسم  مشاهده  نیدر ا شردهحاصرل جیتوجه به ن ا با

 گذارتاثیر یسررازمان راهبرد، بر 61160 بیبا ضررر یته عوامل ادار

 یبر عملکرد سازمان 61016 بیبا ضر یعوامل ادار نی. هم ناس 

 اس . گذارتاثیر

با اسررر فاده از روش  ایمقاله( در 4673)ویو ه رانایراجاپاسررر

ملکرد انواع آن با ع نوآوری  یقابل نیرابطه ب یبه بررس یهمبس ر

انواع  ،ینوآور ییتوانا نینشان دادند ته ب جیشررت  پرداخ ند. ن ا

( و عملکرد در یابیمحصرررول و بازار نرد،یفرا ،ی)سرررازمرانینوآور

 جین ا نیرابطه مثب  اسرر . ا نیشرررت ، رابطه وجود دارد و اثر ا

و هم  راس اهمحاضر  قیاز تحق شردهحاصرل جیبا ن ا آمدهبدسر 

 .اس سو 

ازمه ل یگرف  ته نوآور جهین  گونهاین توانمی بیترت نیبرد

در  هاآن یگذارتاثیرو  یو ماندگار مرار بقا و اسرر یسررازمان ا یح

 طیراش نی. در ااسر  المللیبینو  یداخل دهی یو پ یرقاب  یایدن

با  فاقطانجام ندهد؛  یاقدام جد یدر جد  نوآور یاگر سرررازمران

 دیجد یفناورتوسررفه علم و  رایز ؛شررکسرر  مواجه خواهد شررد

و   یو بدون خلاق ایپو ریغ هایسرررازماناسررر  ته  ادیز قدریبه

و امکان  شررردهخارجاز صرررحنره رقراب   عیسرررر یلیخ ،ینوآور

 لیو تبد دهندمیرا از دس   دیو مقابله با مسائل جد یگذارتاثیر

عامل سبب عقب  نیته ا گردندمی زولهیبس ه و ا هایسرازمانبه 

 یسررازمان هایموری ام آمیزموفقی و عدم انجام  سررازمانماندن 

از آن بوده اسرر  ته  یحات قیتحق نیا جین ا نی. هم نشررودمی

 نیدر ب یسازمان ینوآور شیافزا یفراهم بودن بسر ر مناسرب برا

 .یابدمی شیآنان افزا یعملکرد سازمان ران،یتارتنان و مد

 ه داش ینوآور جادیا یبالقوه برا ییتوانا یاگر سازمان نیهم ن

 جادیو ا یبازار موجب نوآور طیبا توجه به شررررا تواندمیباشرررد، 

موجب بدبود  ،ینوآور ییشرررود. توانا یسرررازمان دیجد یندهایفرا

 ای یاتیعمل)یدیتول هایپروسرررهمحصرررول و  دیتول ینردهرایفرا

 یورنوآ نیب میمس ق رتباطحال ا نی. در همگرددمی( یاتیرعملیغ

 امر باشرررد ته نیا انرریب تواندمی یبر عملکرد سرررازمان یندیفرا
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ه ت یدر نوآور نینو یندهایاز فرآ  یبا حما سازمانیفرهنگ جادیا

 یمش ر یازهایبالقوه، ان ظارا  و ن انیرا در مورد مشر ر یاطلاعات

، تندمیفراهم  یابیدر بازار یر نوآور های بدففرالی  جرادیا یبرا

 ،ررید یاز سررو؛ ثر باشرردوم یعملکرد سررازمان شیدر افزا تواندمی

را  ندیدر فرا یدر جد  نوآور دیجد هایتلاشته  یهایسرررازمان

بد ر در سازمان را  یابیبازار هایففالی توسرفه محصرول و  ،دارند

در مورد تاهش زمان  چیزهمه ندیفرا ی. نوآورتنندمی لیتسرررد

را  ندیشرررده و فرا یریتار درگ هشچرخه اسررر  ته منجر به تا

 .سازدمیثرتر وم
 

 پيشنهادها -7

 پيشنهادهای كاربردی -7-2

شده  یقسم  سف نیپژوهش حاضرر، در ا هایاف هیبراسراس 

  اس دیپرداخ ه شود. ام یتاربرد ییهاشرندادیپ انیاسر  تا به ب

به  هاشندادیپ نیبه ا ربطیذ هایمسرهول و سازمان هایدسر راه

 دق  بنررند. دهید

 ینوآور دياول: عامل تول هيبر فرض یمبتن یهاشانهاديپ -

 تهران 0منطقه  یشااهردار یو عملكرد سااازمانراهبرد بر 

 دارد. تاثير

 و  یبا مشررخصررا  فن دیجدخدما   با اسرر فاده از توسررفه

 در دیررتول  یررفیت شیافزا ،یم فرراو  از موارد ففل یعملکرد

توسرررفه  نیو هم ن یففل خدما  و مصررالج، عناصررر هالفهوم

 شیبه افزا خدما به  دیو اضافه تردن عناصر جد یاصل خدما 

 عملکرد نوآورانه پرداخ ه شود. جسط

  از نوآوران و صاحبان   یی نو، حماهاایدهاسر قبال از طرح

 یتارتنان موجب دلررم شندادهاییپ تارگیریبه زیو ن شرهیاند

 رومندیرا در سرررازمان ن دهیفکر و ا دیتول انیشرررده و جر هاآن

 .تندمی

 ینوآور ندیدوم: عامل فرآ هيبر فرض یمبتن یهاشنهاديپ -

 تهران 0منطقه  یشااهردار یو عملكرد سااازمان راهبردبر 

 دارد. تاثير

 یدر طراح ژهیو یها یقابل جادیبا ا شرررودمی شرررندرادیپ 

و  یاسرراس دیجد یهایفناورجذب  نیو هم ن خدما  شردری

 ریخدما  شداز  یفیوس  یتوسفه، ط ییتوانا  یو تقو یدیتل

 هایها و طرحایدهبا ها آن ینیرزیبره آنان و جا یبخشرررتنوعو 

 ود.ش رداخ هپخدما   نوآوری جسط شیبه افزا المللیبینروز به

 یندهایو فرآ هاهیروتا در ارائه خدما  از  شودمی شرندادیپ 

های سایر مناطق و شدرداری هاسازماندر مقابل  یخدمات نینو

 باشد. ش ازیپ های تشورو هم نین سایر شدرس ان

 ینوآور یسوم: عامل ادار هيبر فرض یمبتن یهاشنهاديپ -

 تهران 0منطقه  یشااهردار یو عملكرد سااازمان راهبردبر 

 دارد. تاثير

 جاری  یها یففال ندیارشرد سازمان، در فرا رانیچنان ه مد

و  عیسر ج،یصر یهایریگمیتصماقدام به  ش ریسرازمان هرچه ب

و  یموانع سررازمان موقعبهتنند، ضررمن رفع  جیو صررح موقعبه

تارتنان به  یریپذ یمسرررهولباعث  ،یسرررازمان هیروح  یرتقو

 ندیبخش ققدر راس ای تح یسازمان یهاپس فراخور مشاغل و 

، آنان به اق باس از شودمیشده و موجب  جیصح یهامیتصمبه 

را بد ر تشررر  ترده و  یاصرررول یهرراحررلراهخود  رانیمررد

 کار اندازند.خود را ب یها یخلاق

   تشرر   سررازسررببارشررد  رانیمد یو اصررول موقعبهاقداما

و  های برتر خدماتیموقفی به  یابیو دسرر  دیجد یهافرصرر 

 شودباعث میسازمان شده و  یها یففالحجم  شیافزا جهیدرن 

و  شرویپ سازمان کی صور بهب واند خود را  سرازمان م بوع ته

 زین به تارتنان یشررامیپ نیاسر  ا یدیتند ته بد یبرتر مفرف

 .تردخواهد   یسرا

 فهرست منابع
، ”سااازمانی: رویكرد مالی و ساااختاری عملكردواكاوی “ ؛غلامرضررا ،تردسرر انی ؛جواد ،رضررازاده ؛سررمانه ،آقاتاظم شرریرازی [7]

 .7301، 7-44  ، ص2شماره  ،3 ، دورهمدیری  منابع سازمانی هایپژوهش

بر  دتأكينوآوری باز بر عملكرد نوآورانه شااركت با  تاثير“ ؛یونس، ایالرعالیوت ؛محسررنی، آبادکینشررفیفی  ؛زهرا ،احمدی [4]

توسرفه تکنولویی  ؛”كوچک و متوسط توليدی شهر سمنان( هایشاركتمطالعه موردی: بازار )نقش تعدیل گری تلاطم 

 .7301، 13-04  ، ص34شماره  ،70 ، دورهصنف ی

، ”های اسااتراتژیک سااازمان بر عملكرد نوآورانه كاركنانقابليت تاثير“ ؛رقیه ،افشرراری ؛ابراهیم ،دادفر ؛ابراهیم ،نیگزبه [3]

 .7300 ،716-703  ، ص43شماره  ،3 ، دورهانداز حسابداری و مدیری چشم

)مطالعه موردی:  مؤثرعوامل  یبندرتبههای خدماتی و ارزیابی عملكرد مدیریت نوآوری در سااازمان“ ؛سرررفیده ،براتی [2]



 ...و عملكرد  يباز بر استراتژ يعوامل نوآور ریثات لیو تحل يبررس
 

 

 01 0011شماره چهل و شش، زمستان  فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
 

 .7301 ،تدران ،نخبران مدیری  المللیبینتنفرانس ، ”تهران( 6شهرداری منطقه 

اطلاعات بر عملكرد سااازمانی با نقش  یآورفناسااتراتژی مدیریت دانش و  تاثير“ ؛مددی ،ذوالقدر؛ محمدرضررا ،بیاتیان [1]

 ،دومین تنفرانس حسررابداری و مدیری . تدران ،”دكنندگانيتولو  كنندگانمصاارفميانجی نوآوری در سااازمان حمایت 

7300. 

عوامل مؤثر بر نوآوری باز در صانعت بيمه )مطالعه موردی: یک شركت  یبندتیاولوشاناساایی و “ ؛ناصرر ،پورصرادد [0]

 .7300، 01-32  ، ص4، شماره 33 ، دورهپژوهشنامه بیمه ،”(یامهيب

اسااتراتژی نوآوری بر عملكرد نوآوری و عملكرد سااازمانی با نقش  تاثيربررساای “ ؛توثر ،علی پور؛ مریم ،تقوایی یزدی [1]

نخسرر ین تنفرانس ملی مدیری  بازرگانی،  ،”كارآفرینی و اسااتراتژی تنوس سااازی در بانک سااامان گيریجهتميانجی 

 .7303 ،تدران ،تارآفرینی و حسابداری

، 37، شررماره 3، رشررد فناوری ، دوره ”هابنگاهارتباط فرایند نوآوری باز و توانمندی جذب “ ؛جففر ،باقری نژاد ؛غزاله ،جاوید [3]

 .7307، 21-13  ص

اسااتراتژی و نوآوری باز بر عملكرد سااازمانی )با تمركز بر  تاثير“ ؛آتنا ، سررخآتش؛ لیلا ی،آبادقدر  ؛احسرران ،جوانمردی [0]

 .7301 ،تدران ،تاربردی در مدیری  و حسابداری یهاپژوهشپنجمین تنفرانس ملی  ،”كوچک و متوسط( هایشركت

ی سازمان بررسی رابطه بين سرمایه فكری با نوآوری“ ؛حج  ،زادهغلامعقیل؛  ،قاسرمی ؛مج بی ،زارع خلیلی ؛حیدر ،چوپانی [76]

 .7307، 41-10  ، ص7شماره  ،4، دورهاب کار و خلاقی  در علوم انسانی  ،”)مطالعه موردی: شركت سهامی بيمه توسعه(

 .7336 ،سم  ، ان شارا تدران ،ای بر روش تحقيق در علوم انسانیمقدمه ؛محمدرضا ،حافظ نیا [77]

 هایشااركتنوآوری در  هایاسااتراتژیبر  تأكيدتبيين عملكرد شااركت با “ ؛فرو  ،رودگرنژاد ؛یمصررطف دیسرر ،حجازی [74]

 .7301 ،تاتس ان ،و توسفه اق صادی ینیتارآفر مدیری ، المللیبینچدارمین تنفرانس ” توليدی استان گيلان

 ،انتدر ،اق صرراد تاربردی و تجار  المللیبینتنفرانس  ،”نوآوری اسااتراتژیک چيساات “؛ عبدالمجید ،مصررلج ؛مریم ،دهقانی [73]

7303. 

تبيين نقش نوآوری باز و نوآوری استراتژیک بر عملكرد سازمانی )مطالعه “ ؛مددی ،جواهری زاده ؛حامد ،رضانژاد امیردهی [72]

 .7303 ،مشدد ،نقد و واتاوی مدیری  در هزاره سوم المللیبینششمین تنفرانس  ،”ایران( كشنفتموردی: شركت ملی 

 ،7، پژوهشرررنامه مدیری  اجرایی، دوره ”های بخش دولتی ایرانعملكرد سااازمانعوامل مؤثر بر ارتقای “فرج اله؛  ،رهنورد [71]

 .7331، 11-766  ، ص37شماره 

بررساای رابطه بين ساارمایه فكری با گرایش به نوآوری سااازمانی كاركنان پارک علم و فناوری  ؛مددی ،زرین سررربب [70]

 .7304 ،تدرانتدران: دانشکده روانشناسی و علوم تربی ی، دانشراه  ،دانشگاه تهران

ن پنجمی ،”بنيانهای دانشنوآوری باز بر روی عملكرد شركت تاثير“ ؛غلامرضا ،هاشم زاده خوراسران ؛نادیا ،سلام  محمدی [71]

 .7301 ،تدران ،تاربردی در مدیری  و حسابداری یهاپژوهشتنفرانس ملی 

شد ، ر"نوآوری باز بر كسب هوشمندی فناورینقش رویكرد "؛ حسین ،خسرروپور؛ تمال دیسر ،طباطبائیان ؛تامران ،فیضری [73]

 .7304، 43-34  ، ص31، شماره 0، دوره فناوری

ررسی نقش نوآوری استراتژیک و نوآوری باز بر عملكرد ب" ؛محسن، شیخیانی؛ علی ،مارگیر ؛الدام ،بیری راد ؛محمد ،قاسمی [70]

، 441-420 ص ، 33، شماره 76، دوره مدیری  عمومی یهاپژوهش ،"فعال در منطقه ویژه اقتصاادی بوشهر هایشاركت

7300. 

اسااتراتژی مدیریت دانش و نوآوری سااازمانی بر عملكرد شااركت  تاثير“ ؛سرردراب قاسررم نیا، ؛سررید سرریامک ،موسرروی [46]

 .7300 ،رانتد علوم تربی ی، مدیری  و روانشناسی،نوآوری و تحقیق در  المللیبینپنجمین تنفرانس  ،”تراكتورسازی تبریز

آوری بر نو كيدتااستراتژیک بر عملكرد سازمانی با  گيریجهت تاثيرررسی ب“ ؛مرتضری ،نوزری شردریاری ؛مدران ،مولوی [47]
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7301. 
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