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  مقدمه -1

شد  براي هاسازمان  امروزه، . دارند نیاز نوآوري به بقا حتی و ر

  هب نوآورانه خدمات و محصوالت  مستمر  طوربه نتواند که سازمانی 

ضه  بازار ست   به محکوم کند، عر   نوآوري کلید اما بود؛ خواهد شک

تار  در نه  رف یت  ف]. 2[اســـت کارکنان   نوآورا  با  نوآوري هاي عال

 مدیریت قابل اما متفاوت ســازمان تکراري و عادي هايفعالیت

ــت   ماهیت   با  زیرا بود، خواهد  متفاوت  آن مدیریت   نوع که اسـ

ــن آن مدیریت و نوآوري فرآیند نوآوري، آمیزابهام  بدون و روش

سیري  داراي و ابهام   هايمجادله و پیچیدگی از دور به و هموار م

سی    ست  سیا ستلزم  نوآورانه هايفعالیت هدایت. نی  هايمهارت م

 باید مدیر. است  سازمان  باالي راس مشارکت  و درگیري و رهبري

سک  تقبل و عمل آزادي و اجازه کارکنان به  این بر و بدهد را ری

شد  باور ست    که با ست  پیروزي مقدمه شک  ماهیت به توجه با و ا

 حمایت به کارکنان نوآوري، مراحل بودن ریسکی  و اطمینان عدم

   ].5[دارند نیاز جانبه همه پشتیبانی و

ــت از فرآیند   ، نوآوري مدیریت   مجموعه   ترکیب  عبارت اسـ

شرایط  نوآوري و خلق یک مختلف با یکدیگر هايدانش  موفق در 

سیج  توأم با عدم قطعیت  :انندمتغییرات کلیدي ، ]1[منابع باال و ب

تولید دانش، جهانی شدن و مجازي  سرعت گرفتن و توزیع جهانی

ــاخت        ــعه زیرسـ ــدن بازارها، پیدایش کاربران فعال، توسـ هاي شـ

ــتر پرتالطم نوآوري در حال فعالیت فناورانه  و اجتماعی که در بس

ــمی ها، مفاهیم و فرآیندهاي نوآوري د، باعث ایجاد انواع مدلنباش

ــت که  ــده اس ــه مدیریت آن ش ــدن  در عرص این امر در تبدیل ش

ــت  ــادي،ا یا گذارنوآوري به یک مولفه کلیدي ســیاس ر تاثی قتص

ست      شته ا سزایی دا ن عنوااي بهطور فزاینده. مدیریت نوآوري بهب

ــرکت       ــلی موفقیت بلندمدت شـ ها در بازارهاي   یکی از عوامل اصـ

ست    شده ا شرکت ؛ رقابتی بدل  هاي با ظرفیت نوآوري باال چراکه 

ــرعت بیشقادر خواهد   هاي نحو بهتري به چالش تر و بهبود با سـ

 هدف به دسترسی   براي نوآوري . مدیران]20[محیطی پاسخ گوید 

 داشــته اختیار در را معیارها و ابزارها از ايمجموعه باید مطلوب

 یجادا را بازیگران مجموعه دانش ترکیب براي الزم زمینه تا باشند 

ــهیالت بتوانند ابزارها این مبناي بر و نمایند   براي را الزم تسـ

جاد  متفکرین مان  هر در تا  نموده ای مام  در و ز خه  طول ت   چر

ــکل به نوآوري   هايچالش با مقابله توانایی و نموده عمل پویا ش

  .]5باشند[ داشته را خود پیرامون بازار

  هر در ملی اقتصاد  هايشاخه  ترینمهم از یکی غذایی صنایع 

شور  ست  ک شی  و ا شاورزي  خام مواد وريآفر در محوري نق  و ک

 Fast-Moving Consumer Goods

 براي مهم يبزارا عنوانبه نوآوري و کندمی ایفا غذایی مواد تامین

ستادگی  منظوربه غذایی صنایع  فعال هايشرکت   رد برتري و ای

 .شــودمی محســوب کنندهمصــرف انتظارات برآوردن و رقبا برابر

ــاورزي ــور  هاي بخش ترینمهم از یکی کشـ ــادي کشـ   و اقتصـ

  ناخالص تولید چهارم یک و غذایی نیازهاي درصد 80 کنندهتامین

شتغال  سوم  یک ،داخلی ست ... و ا شاورزي  صنایع . ا   به توجه با ک

ــتقیم آثار ــتقیمی و مس ــاورزي بخش در که غیرمس   برجاي کش

 حال در کشورهاي  اقتصاد  ویژهبه شکوفایی کشورها   در گذارد،می

سعه  شور ما تو سزایی  نقش اي مانند ک  تالش ،در این مقاله دارد. ب

ــده تا ــتفاده از شـ ــی میزان  به ب مدل مدیریت نوآوري با اسـ ررسـ

ــتان ــود موفقیت مدیریت نوآوري در شــرکت گلس ه ک پرداخته ش

ــرکت یکی از بزرگ ــوالت غذایی تند      ترین شـ هاي تولیدي محصـ

ــرف  ــور بوده و از نظر توان توزیع و پخش مواد  5FMCGمص کش

 از گیريها در بهرهغذایی این نوع محصوالت از پیشروترین شرکت

  باشد.هاي روز میفناوري
  

 مرور پیشینه تحقیق: -2

 شده  ریزيبرنامه فرآیندي بلکه ؛نیست  تصادفی  علمی نوآوري

 دهش شناسایی  موثر عوامل آن، به تعالی و رشد  براي باید که است 

  طرح اجراي و خلق فرآیند نوآوري، مدیریت. ]3[دگرد مدیریت و

ست  کار   بدست  نهایت در و نوآوري به اختراع تبدیل هدف با که ا

 و یافته تحقق خالق هینظر یک محور حول مزیت رقابتی آوردن

ــرانجام ــعه باعث س ــودآوري افزایش و توس ــازمان س   بازار در س

 که شــوند تبدیل نوآوري به توانندمی زمانی اختراعات. شــودمی

 در عرضه  قابل را اختراعات این آنها، روي بر شده  انجام اصالحات 

صرف  بازارهاي   ارپاید رقابتی مزیت به زمانی نیز هانوآوري. کند م

شت  براي رقبا سایر  از بیش بتوانند که شد  خواهند تبدیل  ریانم

 تولید با تواندمی افزوده ارزش ایجاد .]7[کنند افزوده ارزش ایجاد

صول  صل  جدید مح ساس  که شود  حا  و زادهفرخی تحقیقات برا

صلی  از کیی همکارانش سعه  در موفقیت عوامل ترینا صول  تو   مح

ــت یند فرآ نوآوري و دانش مدیریت   جدید،   مدیریت     .]11[اسـ

چالش  مدیري اســــت  هاي پیش نوآوري یکی از  زیرا   ؛روي هر 

روزمره ســازمانی هاي تکراري و خالقیت و نوآوري مشــابه فعالیت

ــاخص   ــخه، قاعده، قانون و فرآیند و حتی شـ ــت و هیچ نسـ نیسـ

ندارد  به      . ]8[موفقیتی براي آن وجود  یت مبهم و  ماه برخالف 

ــادفی فرآیند نوآوري، پیدا کردن الگوهاي زیربنایی براي  ظاهر تص
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یت آن نیز ممکن اســـت   مه       ].1[موفق نا بل بر قا ریزي و  نوآوري 

ــت. نوآوري عینی،  ــتعداد، نیازمند  مدیریت اسـ درکنار نبوغ و اسـ

سخت  ست   دانش، توجه و  شی همه د ست. نوآوري  کو اندرکاران ا

هاي هدفمند اســـت و با تجزیه و تحلیل همه منابعی که فرصـــت

 است  داده نشان  مطالعات .]15[شود یتازه در خود دارند، شروع م 

 توانندنمی که دارند ایده زیادي تعداد هاشــرکت از بســیاري که

ــانند نتیجه به  را آنها  اثربخش ورطبه   نتیجه تحقق بدون. برسـ

ستفاده،  قابل برونداد یک صورت به نوآوري  در همچنان نوآوري ا

 همان واقع در نوآوري مدیریت. ماندمی باقی خوب ایده یک حد

ــامان هايفعالیت ــت مندس ــازمانی هر در که اس   تبدیل براي س

ستفاده  قابل نتیجه یک به نوآوري با نگاهی . ]18[شود می انجام ا

توان دریافت که بخش اعظم می "هاي صدساله  باشگاه شرکت  "به 

از توان نوآوري  آنها  ها مدیون برخورداري دائم  طول عمر این بنگاه 

ــختی یادگرفته  ــت؛ آنها اغلب به س اند که چگونه این فرایند را اس

دو دیدگاه مختلف درباره مدیریت نوآوري در       ]. 1[مدیریت کنند   

یک(   به نوآوري وجود دارد. وا مارچ  1999برخی متون مربوط  ) و 

نامه    ــیوه بر ــامل نظم و     شـ یت و خردورزي(شـ ریزي دقیق، عقالن

ضد بهره       .  ]6[دانندوري میکنترل) را در زمینه خالقیت و نوآوري 

  ریزي و کنترلدراکر، مورگان و پیرســون بر نقش مدیریت، برنامه

  جدید يهاهاید تبدیل يبرا.]21و  15[کننددر نوآوري تاکید می

 فرایند است زمال ز،نیاردمو و دآورسو خدماتی و تمحصوال به

 تخدما و تمحصوال در آورينو هر یعنی د؛شو مدیریت آورينو

  ،مالی تامین نچو رديموا شامل که ر،کا حطر یا لمد قالب در باید

 دشو تعریف ،است... و تخدما ت،تبلیغا ،نقلوحمل ،یابیرازبا ،تولید

  به تحویل مرحله تا رزشا هنجیرز لطو در ر،ذکوـم فرایند سپس و

  ].9[دشو مدیریت ،نهایی هکنند مصرف

ــرکت  ــت ش ــکس ها در مدیریت نوآوري از عوامل موفقیت و ش

  توان به موارد زیر اشاره نمود: می

ــرکت به بازار با یک نوآوري جدید همراه باشـــد،  -1 اگر ورود شـ

رکت در ـ شود و فروش ششرکت میباعث مزیتی فوري در فروش 

 یابد؛زایش میـان کوتاهی افـمدت زم

ستمرار       -2 صه نوآوري رقابت کند، باید براي ا شرکتی در عر اگر 

 رقابت داراي طرح و برنامه باشد؛

ــول جدید، بازاري جدید ایجاد می -3 کند یا بازار قبلی ایده محص

 دهد؛را تغییر می

ند.       -4 ــت ــی هسـ خاصـ ــوالت داراي عمر  مام محصـ دوره عمر  ت

نوآوري ي به رقابت و بازار بســتگی دارد. محصــوالت، تا حد زیاد

ــی از راهبرد    به  ــوالت، باید بخشـ هر مدیر    فناوري موقع در محصـ

 باشد. 

هاي جدید بسـیار مهم اسـت. وقتی    زمان اعالم عرضـه فناوري  -5

صول فعلی دارند، شرکت  صول   ها موجودي زیادي از مح نباید مح

 جدید را اعالم کنند.

ــرمایه، منابع مالی و جریان نقدینگی براي نوآوري        تا  -6 مین سـ

 . ]4[ها بسیار مهم استشرکت

 در هاشرکت  شکست   و موفقیت عوامل از عامل سه  به عمانی

  کند:می اشاره نوآوري مدیریت

  حرکتی، روانی و عاطفی شناختی،  فنی، هايویژگی: اول . عامل1

 در نوآوري توســعه براي فنی شــرایط بهبود آنها ترینمهم که

 تارتباطا توسعه کارکنان، خالقیت و مهارت دانش، توسعه کارگاه،

ستفاده  دیگر، تولیدي واحدهاي با تعامل و   نوین، هايفناوري از ا

سعه  شوق  از گیريبهره گروهی، درون روابط تو شی  هايم  و انگیز

  شود؛می شامل را کارکنان نیاز به توجه

ــاختی عامل: دوم . عامل2   آنها ترینمهم که مدیریتی، و زیرسـ

ــویق و ترغیب ــرایط بهبود نوآور، هايبنگاه تشـ  در کالبدي شـ

 هب مدیران تمایل  و تولیدي  هاي بنگاه  بودن پرور نوآور ها، بنگاه 

  شود؛می شامل را نوآوري

:  شامل  مالی، و آموزشی  هايجنبه از دولتی حمایت: سوم  . عامل3

  افزایش دولتی، هايسـازمان  توسـط  آموزشـی  هايدوره برگزاري

سهیالت  سعه  اعتباري، ت   هايفعالیت رهگذر از نوآوري فرهنگ تو

  .]10[آموزشی هايکارگاه و علمی سمینارهاي برگزاري و آموزشی

 اجرایی مدیریت   مرحله  نوآوري، فرایند  در مرحله  ترینمهم

  :عبارتنداز اهمیت ترتیببه مراحل سایر  و است  شده  انتخاب ایده

ــانی، منابع مدیریت  و ایده انتخاب مدیریت ،راهبرد مدیریت انس

  تعادل  ایجاد  ظریف کار  نوآوري مدیریت  . ]3[خالقیت  مدیریت  

ــت ممکن که  هایی پروژه هزینه  بین  موفقیت به  نهایت   در اسـ

ــند   بالقوه کهی هایگزینه حذف و زودهنگام خطر تعطیلی و نرس

 توانیم را تصــمیماتی چنین دارد. برعهده را ســودمند هســتند

ــا تجربه اما گرفت؛  برنامه  و بی موردي   نظام یک که دادهن نشـ

 پذیرفته قواعد و گیريتصــمیم مشــخص مقاطع ســاختاریافته با

آنها  مبناي بر ادامه عدم یا ادامه خصوصرد گیريکه تصمیم  شده 

لذا در این پژوهش از مدل   اســت. تراثربخش گیرد،می صــورت

ــنت( مدیریت نوآوري تید و     براي کلیه  اینکه   ) به دلیل  2009بسـ

مدیریت نوآوري دارد،  فرآیندي بهصــنایع جامعیت داشــته و نگاه 

ــت.  ــتفاده گردیده اس عامل بر مدیریت نوآوري  5مطابق این مدل اس

 5مســـتلزم توجه به هر  و مدیریت موفق نوآوري تاثیرگذار اســـت

  باشد.عامل می
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 روش تحقیق -3
ــتهمدل مدیریت نوآوري که  ــاس دس  بندي پرســشــنامه براس

  آمده است.  1 شماره ترسیم گردیده است، در شکل

 
  تحقیق مدل: 1 شکل

–این تحقیق از حیث هدف، کاربردي بوده و با روش پیمایشی

به آنکه این          ــورت پذیرفته که با توجه  ــیفی صـ ر د پژوهشتوصـ

اشد؛  ب، یک تحقیق موردي میشرکت گلستان صورت گرفته است    

ــنامه   با توجه به ــش محدود بودن جامعه آماري که بتوانند به پرس

ست.         شده ا ستفاده  شماري ا سخ دهند، لذا از روش کل  تحقیق پا

شنامه    روش گردآوري داده س ستفاده از پر هاي الکترونیکی و  ها با ا

مصـــاحبه با خبرگان صـــورت گرفته اســـت. جهت امتیازدهی به 

وجه (هیچ  1هاي پرســشــنامه از طیف پیوســته لیکرت  شــاخص

این  (کامال درست است) استفاده شده است.       7صحیح نیست) تا   

شهر       1394سال  انتهاي تحقیق در  ستان واقع در  شرکت گل و در 

  تهران انجام شده است.

صورت رسمی تاسیس به 1340این شرکت که در ابتداي دهه 

ــد ــتهو  ش ــوالت غذایی، توزیع و  در زمینه تولید و بس بندي محص

سر آن در     سرا شور فعالیت می پخش  شرکت نمایدک داراي  . این 

ــول مختلف غذایی با بیش از دو هزار نیروي    300بیش از  محصـ

 .استکارآزموده 

ــرکت    45تعداد   ،جامعه آماري این تحقیق    نفر از کارکنان شـ

ــتان ــت گلس ــده با ادبیات مدیریت که با آموزش اس هاي انجام ش

ري آشـــنا به نوآوري آشـــنا هســـتند. از آنجا که تعداد جامعه آما

لذا از روش کل شــماري  ،مدیریت نوآوري در شــرکت محدود بود

ــت. در نهایت  ــده اس صــورت پاســخنامه به 39تعداد  اســتفاده ش

هاي جامعه آماري در معاونت .صـــحیح تکمیل و گردآوري گردید

سعه   سانی، بازرگانی خارجی،  انفورماتیک، تو بازار، فروش، منابع ان

شغول بکار    ستیک م نفر از آنها داراي  25 بوده و تعداد تولید و لج

سی،       شنا صیلی کار شد و       11مدرک تح سی ار شنا نفر  3نفر کار

  باشند.دکتري می

نفر از خبرگان شــرکت در  5ها با قضــاوت روایی پرســشــنامه

اي هکه عالوه بر آموزش مورد تایید قرار گرفته استسطح مدیران 

عالیت   نه نیز درگیر  الزم در ف ــی برازش  ند. هاي نوآورا براي بررسـ

ساختاري با نرم  شده     PLSافزار مدل تحقیق از معادالت  ستفاده  ا

اســت. همچنین با اســتفاده از آلفاي کرونباخ، پایایی پرســشــنامه 

سی گردید. آلفاي کرونباخ  سط نرم   برر ست آمده تو  SPSSافزار بد

ست  0,963برابر  سواالت و    که حاکی از  ا ستگی درونی بین  همب

  .ر می باشدهمگن ت يهاپرسشد وجودر نتیجه 

ــطح توانمندي مدیریت نوآوري در  این تحقیق   ــد دارد س قص

شخص نماید.       سی و م ستان را در پنج حوزه کلیدي برر شرکت گل

  و فرضیات تحقیق عبارتند از: لذا سواالت

میزان موفقیت مدیریت نوآوري در شـــرکت گلســـتان در چه  .1

 سطحی قرار دارد؟
گانه مدیریت نوآوري در شرکت گلستان به بندي ابعاد پنجرتبه .2

 باشد؟چه صورت می
ــیه تحقیق: هر یک از ابعاد موثر بر مدیریت نوآوري در        فرضـ

  شرکت گلستان در سطح معناداري قرار دارد.

سوال اول تحقیق از جمع   سخ به  شنامه  براي پا س  ها وبندي پر

آمار توصــیفی اســتفاده شــده اســت و براي پاســخ به ســوال دوم 

اســـتفاده  PLSافزار تحقیق از معادالت ســـاختاري و خروجی نرم

با اســـتفاده از خروجی گردیده اســـت. همچنین آزمون فرضـــیه 

  صورت گرفته است. PLSافزار حاصل از ضریب معناداري نرم
  

 نتایج: -4
 بررسی مدل نظري تحقیق �

شده استفاده  PLSافزار براي بررسی مدل نظري تحقیق از نرم

مدل اولیه تحقیق همراه با  ،افزارکارکرد این نرم . براســاساســت

  .است 3و  2شماره هاي مطابق شکل ضرایب بارهاي عاملی

  
  املیع: مدل ساختاري اولیه تحقیق همراه با ضرایب بارهاي 2شکل

مدیریت 

نوآوري

  ارتباط
بیرونی

فرآیندها

فضاي 

سازمانی
یادگیري

استراتژي
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ــرایب بارهاي عاملی،   ــب بودن ض  0,4مقدار مالک براي مناس

ــاخص راهبردي، لذا از عوامل یادگیر ].16اســت[  و فرآیند یک ش

ــواالت 0,4که زیر  مدل نهایی  ،بود، حذف گردید. پس از حذف س

ــط نرم   جددا توسـ فت.   PLSافزار تحقیق م مورد آزمون قرار گر

شان  5و  4شماره   هايشکل  شده     دهندهن ساختاري تایید  مدل 

  است.

  
  z: مدل ساختاري اولیه تحقیق همراه با ضرایب معناداري 3شکل

  

  
  ساختاري تاییدشده تحقیق همراه با بارهاي عاملی: مدل 4شکل

  

  
  zمدل ساختاري تاییدشده تحقیق همراه با ضرایب معناداري : 5شکل

  

هاي براي پیکان t، چون ضــرایب 5با توجه به شــکل شــماره 

ــت آمده 1,96تحقیق بیشــتر از  اند، لذا در ســطح اطمینان بدس

  .]17[شودمعنادار بودن آنها تأیید می 95%

با الگوریتم تحلیل داده     طابق  ــنجش  PLSها در  م عد از سـ ، ب

ضرایب آلفاي کرونباخ و      سبه  سؤاالت، نوبت به محا بارهاي عاملی 

ــد که نتایج آن در جدولپایایی ترکیبی می آمده  1 شـــماره رسـ

  است: 

: نتایج معیار آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی متغیرهاي پنهان 1 جدول

 تحقیق

  

  

ــب براي آلفاي کرونباخ و پایایی  با توجه به اینکه مقدار مناسـ

ته        0,7ترکیبی  یاف با  طابق  ها در مورد     اســـت، م یار ها این مع

ــبی را اتخاذ نموده     توان لذا می  ؛اند متغیرهاي مکنون مقدار مناسـ

 ،گراز سوي دی  مناسب بودن وضعیت پایایی تحقیق را تأیید نمود.  
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سب براي میانگین وا  ستخراجی ( مقدار منا  AVE6 ،(0,5ریانس ا

این معیار در  2 شــماره هاي جدولو مطابق با یافته ]14اســت[

خاذ نموده       ــبی را ات ناسـ قدار م هاي مکنون م ند، در  مورد متغیر ا

  د.شونتیجه مناسب بودن روایی همگراي تحقیق نیز تأیید می

  

 : نتایج روایی همگرا متغیرهاي پنهان تحقیق2جدول 

   
  

مدل ساختاري در یک تحقیق با ضریب تعیین   بررسی برازش  

)2Rــت.  ) مربوط به متغیرهاي پنهان درون ــته) مدل اس زاي(وابس

عنوان مقدار مالک براي مقادیر به 0,67و  0,33،  0,19سه مقدار  

  شود که مطابق جدول درنظرگرفته می 2Rضعیف، متوسط و قوي   

  نیز قدرت 2Qهمچنین  اســت.در حد قوي  2Rمقدار  3شــماره 

شخص می پیش صورتی   بینی مدل را م در  2Qکه مقدار سازد و در

سازه درون  سه مقدار  مورد یک  را کسب   0,35و   0,15،  0,02زا 

 بینی ضعیف، متوسط و قوي  نماید، به ترتیب نشان از قدرت پیش 

ــازه   ــازه یا سـ  . نتایج جدولزاي مربوط به آن را داردهاي برون سـ

مناســب مدل تحقیق دارد و بینی نشــان از قدرت پیش 3 شــماره

  سازد.برازش مناسب مدل ساختاري را تأیید می

  

  زادرون براي سازه 2Rو  2Q: نتایج معیار 3جدول 

  2Q  2R  متغیرهاي مکنون

 1 0,450235 توانمندي هاي مدیریت نوآوري

  

ــی برازش مدل کلی نیز از معیار  ــتفاده  GOFبراي بررسـ اسـ

ــه مقدار    می ــود که سـ عنوان مقادیر  به  0,36و  0,25،  0,01شـ

  .تمعرفی شده اس  GOFبرایضعیف، متوسط و قوي 

  گردد:این معیار از طریق فرمول زیر محاسبه می

2RiescommunalitGOF ��  
از میانگین مقادیر اشتراکی متغیرهاي  ������������������������������������

  آید.پنهان تحقیق به دست می

 Average Variance Extracted

  

  تحقیق متغیرهاي 2Rو  Communality: میزان 4جدول

  Communality  2R  متغیرهاي مکنون

 … 0,489576 یادگیري

 … 0,489739 ارتباطات بیرونی

 … 0,597440 راهبرد

  … 0,591748 فرایندها

   0,527658  فضاي سازمانی

  1 0,456285  مدیریت نوآوري
  

  : نتایج برازش مدل کلی5جدول 

������������������������������ ������ GOF 

0,525  1  0,724 

  

 GOF، 5در جدول شماره  با توجه به مقدار بدست آمده براي 

  .شود، برازش بسیار مناسب مدل کلی تأیید می 724/0به میزان 

مدیریت نوآوري در هر یک  میزان موفقیت سوال اول تحقیق: 

ها و عوامل در  شــرکت گلســتان در چه ســطحی قرار از شــاخص

  دارد؟

اي هنتایج پرسشنامهبندي جمعق آمار توصیفی حاصل از مطاب

  آمده است.  1 شماره و نمودار  6 شماره تحقیق، در جدول

  هاي زیر درنظرگرفته شده است:در این تحقیق فرض

ها و  شاخص .سطح هشدار برابر است با امتیاز میانگین، میانگین    1

هایی اســت که امتیازي  دهنده وضــعیت نامطلوب شــاخصنشــان

  د؛باشد و نیاز به بهبود فوري داررا میتر از این سطح داپایین

ها و  صشاخ . سطح مطلوب برابر است با باالترین امتیاز میانگین   2

صــورت هبایســت بها میدهنده آن اســت که کلیه شــاخصنشــان

  ؛متوازن تا این سطح ارتقاء یابد

  . %100آل برابر باالترین حد امتیاز ممکن یعنی . سطح ایده3

  مدیریت نوآوري در شرکت گلستان: توانمندي 6جدول 

 ابعاد
توانمندي 

 موجود

سطح 

  هشدار

سطح 

 مطلوب

سطح 

  ایده آل

 %48 ارتباطات بیرونی

49% 63% 100%  

 راهبردجایگاه نوآوري در 

 سازمان
55% 

 %48 فرآیندهاي سازمانی

فضاي سازمانی حمایت از 

 نوآوري
46% 

 %50 یادگیري

 يهامیانگین کل توانمندي

 مدیریت نوآوري
49% 
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  : مقایسه وضعیت ابعاد مختلف مدیریت نوآوري 1نمودار 

  

ــوال دوم تحقیق: گانه مدیریت نوآوري   بندي ابعاد پنج  رتبه  سـ

 باشد؟در شرکت گلستان به چه صورت می
به  جه        براي رت با تو یت نوآوري  مدیر عاد  ندي اب هاي  داده به  ب

خروجی حاصــل از ضــریب مســیر ها و با اســتفاده از پرســشــنامه

ــماره  ، مطابق جدول   PLSافزار نرم ــاهده می  7شـ ــود که  مشـ شـ

باالترین رتبه و یادگیري در پایین         ــازمانی در  رین تفرآیندهاي سـ

  رتبه واقع شده است.
  

  مستقیم و ضرایب معناداري مدل هرابط نتایج: 7جدول

  رتبه  مسیر ضریب  نشان  مسیر

ــازمــانـی  فـرایـنــدهــاي    –ســ
 نوآوري مدیریت هايتوانمندي

OP-IMC 0,229 اول 

  مدیریت  هاي توانمندي  -راهبرد

 نوآوري
AI-IMC 0,227 دوم 

  هايتوانمندي – سازمانی  فضاي 

 نوآوري مدیریت
OS-IMC 0,223 سوم 

-توانمندي  – بیرونی ارتباطات  

 نوآوري مدیریت هاي
EC-IMC 0,209 چهارم 

یري   منــدي     – یــادگ ن   هــايتوا

 نوآوري مدیریت
LE-IMC 0,195 نجمپ 

  

یات  ــ یت       :تحقیق آزمون فرضـ مدیر عاد موثر بر  یک از اب هر 

  نوآوري در شرکت گلستان در سطح معناداري قرار دارد.

ــنامه پر هايدادهبا توجه به   ها و با اســتفاده از خروجیســش

ضریب معناداري نرم   صل از    8 شماره  ، مطابق جدولPLSافزار حا

ــاهده می ــود که تمامی مشـ ــرایب معناداري بین عوامل از  شـ ضـ

 بزرگتر بوده، که نشــان دهنده آن اســت که کلیه 2,58قدرمطلق 

ابعاد مدیریت نوآوري در شــرکت گلســتان با ســطح    فرضــیات

  اند.مورد تایید قرار گرفته %99معناداري 

  

  

  : نتایج آزمون فرضیه تحقیق8جدول 

  معناداري  نشان  مسیر
 آزمون نتیجه

  فرض

 – ســازمانی فرایندهاي
  مدیریت   هاي توانمندي 

 نوآوري

OP-IMC 14,463 تایید 

  هايتوانمندي – راهبرد

 نوآوري مدیریت
AI-IMC 8,400 تایید 

ــاي ــازمانی  فضـ  – سـ
  مدیریت   هاي توانمندي 

 نوآوري

OS-IMC 10,477 تایید 

تبــاطــات  نی    ار یرو  – ب
  مدیریت   هاي توانمندي 

 نوآوري

EC-IMC 11,104 تایید 

-توانمندي  – یادگیري 

 نوآوري مدیریت هاي
LE-IMC 14,840 تایید 

  

  گیريبحث و نتیجه -5

شنامه     جمع س صل از پر ستان    هابندي نتایج حا شرکت گل   در 

شان  ست که  ن شترین امتیاز  دهنده آن ا در بعد ارتباطات بیرونی بی

مربوط به شــاخص ارتباط با مشــتریان پیشــگام در راســتاي ارائه 

صوالت   شاخص  خدمات و مح نوآورانه و کمترین امتیاز مربوط به 

ها و مراکز پژوهشــی در راســتاي توســعه دانش ارتباط با دانشــگاه

ــرکت می  ــد. شـ عد جایگاه نوآوري در راهبرد   همچنین  باشـ در ب  

ــاخص تعهد و حمایت        ــترین امتیاز مربوط به شـ ــازمان، بیشـ سـ

ــازمان و کمترین امتیاز مربوط به   ــد از نوآوري در س مدیریت ارش

ــاي     ــریح راهبرد نوآوري و اهداف آن براي تمام اعض ــاخص تش ش

 هاي سازمانی، بیشتریندر بعد فرآیند ،از سوي دیگر .استشرکت 

ند     ا به شـــاخص وجود فرآی یاز مربوط  یت        مت مدیر هت  هایی ج

ــوالت جدید و کمترین امتیاز مربوط به        ــعه محصـ اثربخش توسـ

شارکت همه       سازوکار حصول اطمینان از م واحدها شاخص وجود 

   باشد.در توسعه محصول جدید می

ــوص  ــازمانی حمایت از نوآوري،  در خص نتایج بعد فضــاي س

شان  ست که  ن شاخص کار    دهنده آن ا شترین امتیاز مربوط به  بی

پاداش و        ظام  ــاخص ن به شـ خوب تیمی و کمترین امتیاز مربوط 

ــترین امتیاز بوده و حمایت مادي از نوآوري  در بعد یادگیري، بیش

سه نظا   شاخص مقای مند محصوالت و فرآیندها با دیگر  ممربوط به 

سایر بنگاه  بنگاه شاخص بازدید از  ا هها و کمترین امتیاز مربوط به 

 .ستو اشتراک تجربیات خود با آنها

ــاخص    ــریب تعیین شـ طابق ضـ باط     ) ، r²ها( م مل ارت عا در 

مربوط به شـاخص ارتباط با مشـتریان     2r) بیشـترین  ECبیرونی(
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شگام  شد ) می(EC8پی شنهاد می  ؛با شتریان برتر و     لذا پی شود با م

تري ایجاد گردد تا با کمک آنان شــرکت پیشــگام ارتباط نزدیک

گلستان بتواند خدمات و محصوالت نوآورانه جدیدي را ارائه نماید. 

ترتیب مربوط به به  2r) باالترین AI(راهبرددر عامل  ،از سوي دیگر

ستگی    هاي آگاهی کاملشاخص  شای شاخص  AI3محوري(از  ) و 

د شــولذا پیشــنهاد می اســت. )AI2اطالع کامل از راهبرد نوآوري(

اعضاي سازمان در خصوص شایستگی متمایز شرکت که منجر به       

طور کامل آگاهی یابند و راهبرد نوآوري   هب  ،گرددمزیت رقابتی می  

ه همه کطوريهب ،به خوبی براي کلیه پرسنل شرکت تشریح گردد   

هاي                  ند مل فرآی عا ند. در  کدام کت  ــر هداف بهبود شـ ند ا بدان

ــازمانی(  ــاخص مدیریت تغییر و فرآیند    ،)OPسـ داراي   )OP4(شـ

ــهم در تبیین این عامل     پیشــنهاد اســت؛ بنابراینبیشــترین س

د که سازوکارهاي اثربخشی براي مدیریت تغییر و فرآیند از   شو می

شرکت تدوین و به    ساختار  صورت منظم  ایده تا اجراي موفق در 

 اي قرار گیرد.اجرا و اثربخشی آن مورد ارزیابی دوره

ــازمانی(      ــاي سـ ــاختار   OSدر عامل فضـ ــاخص سـ ) نیز شـ

  ؛باشــدرا دارا می 2rداراي باالترین  )OS5(گیري ســازمانیتصــمیم

هاي بازبینی ساختار سازمانی و    که دوره شود یپیشنهاد م  بنابراین

ــاختار به گونه        ــازمانی، سـ اي تدوین گردد تا به    تدوین چارت سـ

صمیم  شایان ذکر      فرایند ت سازمان کمک نماید.  سریع در  گیري 

گیري براي اقدامات مهم در حال حاضــر فرایند تصــمیم   ،اســت 

ــازمانی معموال در  ،انجامد. و در نهایتطول میهچندین هفته ب س

یادگیري(     مل  ــترین LEعا یابی     2r) بیشـ ــاخص ارز به شـ مربوط 

ــنهاد می ؛باشـــد) میLE2ها(پروژه گردد که بعد از پایان لذا پیشـ

صاص یابد و از    ها، زمانی به مرور چالشپروژه ستاوردها اخت ها و د

هــاي بعــدي  پروژه هــاي پروژه براي بهبود عملکرد          آموزي درس

بانکی از پروژه    فاده گردد. همچنین  ــت تایج اجرایی این    اسـ ها و ن

هاي بعدي و قبل از اخذ ها در شرکت ایجاد گردد تا در دوره پروژه

ــته از تکرار خطاها و              تایج گذشـ با مرور ن ــابه،  ــمیمات مشـ تصـ

 اشتباهات قبلی جلوگیري گردد.
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