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 نوع مقاله: پژوهشی

 17/08/98تاریخ پذیرش:    23/04/98تاریخ دریافت: 

در دنیای پیچیده و متغیر کنونی با توسعه دانش و فناوری از یک سو و تغییر الگوهای نیاز بازار از سوی دیگر، چکیده: 

های مشتریان به شدت مورد نیاز است. در منظور تولید محصوالت باکیفیت برای رفع نیازهای پیشرفته بهوجود تکنولوژی 

از علوم روز درصدد بهبود کیفیت تولیدات و جلب رضایت هرچه بیشتر   گیریها با بهرهپاسخ به این نیازها شرکت

باشند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر توانایی نوآوری بر عملکرد نوآوری با درنظر گرفتن نقش میانجی مشتریانشان می

شده در بورس اوراق بهادار تولیدی پذیرفته  شرکت  422باشد. جامعه آماری پژوهش را نوآوری فرایند و نوآوری محصول می

آوری شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش گردآوری اطالعات، میدانی و ابزار جمع 52تهران تشکیل دادند که تعداد 

ی در تأیید یعامل لیتحلبا روش  سازه و ساختار ییتوسط خبرگان و رواآن  ییمحتوا ییرواباشد که ها، پرسشنامه میداده

و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرارگرفت. از تحلیل  شد تأییدبررسی و  Smart-plsافزار نرم

نوآوری فرایند میانجی خوبی  که ندنشان داد جینتا سازی معادالت ساختاری جهت برآورد الگو استفاده شد.مسیر و مدل

شد. همچنین نتایج نشان داد نوآوری محصول میانجی خوبی جهت تأثیر باجهت تأثیر توانایی نوآوری بر عملکرد نوآوری نمی

 باشد.توانایی نوآوری بر عملکرد نوآوری می

 توانایی نوآوری، عملکرد نوآوری، نوآوری فرایند، نوآوری محصول، بورس اوراق بهادار تهران کلیدی:    گانواژ

  JEL: P27, H54, Q55, K22بندی  طبقه
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 اقتصاد و مدیریت شهری
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 مقدمه  -1

 اطالعات توسعه یا دانش اختراع جدیدی از نوآوری،

 عبارت دیگر، به است. یا فرضیه تئوری مفهوم، نظیر تازه

اسـت  اسـتفاده بـرای چیـزی جدیـد معنـای بـه نوآوری

.(Damanpour et al., 2009)  نوآوری صرفاً زمـانی بـه

پیوندد که شرکت توانـایی و ررفیـت نـوآوری را وقوع می

 .(Laforet, 2011)داشته باشد 

 نیمهمتـر ،نوآوری به منظورشرکت  ییتواناامروزه 

. بـازار آشـفته اسـت طیدر شـرا یرقابت تیمز یعامل برا

 تیقابل ها بایدی، شرکتنوآور یفرایند اصل یقبل از اجرا

 & Dahlgaard‐Park)نـد را ارتقـا ده ی خـودسـازمان

.Dahlgaard, 2010) ( 2005) 1براساس راهنمای اسـلو

چهار نوع نوآوری شامل نوآوری محصول، نوآوری فراینـد، 

یابی، معرفـی شـده اسـت نوآوری سازمانی و نوآوری بازار

(Deloitte, 2017)بـرای فراینـد و . نوآوری محصـوالت 

وریفــه . اســت مهــم بســیار آن یپــذیررقابت و شــرکت

 سـازمانی اسـت و بازاریـابی هایحمایتی بر دوش نوآوری

 ارتقــای بــرای مــرثر جدیــد هــایراه یــافتن امکــان کــه

ــوالت ــدمات محصـ ــد و خـ ــی و جدیـ ــرات معرفـ  تغییـ

 بـازار بـه واکـنش در هاشـرکت مـدیریت در پذیرانعطاف

 Camisón)سازند مشتری را فراهم می نیازهای جدید و

& Villar-López, 2014). 

عملکرد، یکـی از موضـوعاتی اسـت کـه بیشـتر در 

شود و از آنجا که مفهومی حوزه ادبیات مدیریت بحث می

شماری در مورد آن پیچیده و چندبعدی است، تعاریف بی

 2ارائه شده است. بـرای ماـال، مـالی چـاوا و دوری سـاوا

دند عملکرد، ابزاری است که کسب و کارها ( معتق2015)

را برای مدیریت مـرثرتر و دسـتیابی بـه اهـداف شـرکت 

 کند.کمک می

هـای مرز یهابا چالش بورس ،ده سال گذشته یط

، بازار نورهور، یرو بوده است. اصالحات مالهروب دوردست

رفتــار  رییــ ارتباطــات و تغو  اطالعــات یفنــاور شــرفتیپ 

 
1- Oslo 

2- Malichova and Durisova 

و  یور، بهـرهاییکـار ریـی در تغ یتوجهتأثیر قابل یمشتر

 دـی تهد کـی  امـر نـی شکل ساختار صنعت داشته است. ا

ای شـکل تـازهکل بـازار به کند و یم جادیا یرقابت اریبس

نحــوه تــأمین  دیــ با شــرکت ع ــو بــورس کیــ . دهــدمی

ها، نـهیکـاهش هز یمختلف تجارت خود را برا یهاجنبه

. ی کنـدبا دقت بررـس  ،ارزش شیو افزا یاتیعمل یوربهره

 تهشـناخ یتفکر ابتکار یبرا اذعان دارند که بورس یبرخ

ــوآور در حــال حاضــر چــالش و فشــار  ینشــده اســت. ن

توانـد یکنـد. بـورس نمیم جادیا بورسرا بر  یتوجهقابل

بـرای هوشمند حفظ کند.  روانیچهره خود را به عنوان پ 

 یبه عنوان عامل اصـل ینوآور صنایع،و  یاندانشگاه اکار

و  پـذیریو حفـظ رقابت یرقابت تیمز جهت دستیابی به

در  ینـوآور تـی از اهم یهرشد شناخته شده اسـت. آگـا

 نیدتریجد ی،بخش خدمات به عنوان موتور رشد اقتصاد

 .(Rajapathirana & Hui, 2018) است دهیپد

خـدمات  یبـرا ینوآور یهاشایستگیدرک  تیاهم

موتـور رشـد  کـی و بـه عنـوان اسـت  یضـرور کپارچهی

 یابـدیم یشـتریب تـی اهم ی،تحت تحول جهان یاقتصاد

 (Ko & Lu, 2010 ) ی کردهــا ی رو   ق یــ مفهــوم از طر   ن یــ . ا  

ازار     ی سـازمان موردبررـس   و مختلف اعم از محصول، فراینـد، ـب

 . توجـه (Toivonen & Tuominen, 2009)  قرار گرفته است 

ه تمـا ، شرکت ی به نوآور   شتر ی ب  ه ارزش محصـوالت و    ز ی ها را ـب ـب

 (. Nybakk & Jenssen, 2012دهد ) ی خدمات موجود سوق م 

 باز متنباز و  تکنولوژیاغلب با استفاده از  ینوآور

 ستمیاز س متفاوتیافتد و به نوع یاتفاق م 3باکیفیت

 نیتردانش مهم تیریاست. مد یدانش و اطالعات متک

محور مانند دانشهای در صنعت ژهی، به ویبخش از نوآور

و خدمات در  تعهد یبرا یرقابت تیمز ،بورس است. دانش

صنعت بورس،  یبورس است. در اسرار تجار یهاشرکت

 ی رو ی از دانش ن  ی ارزشمند بخش  ی ها ده ی اطالعات محرمانه و ا 

دانش  تیریمد ستمیاستفاده از س نیبنابرا ؛کار هستند

 ار ی بورس بس  ی ها شرکت  ی برا  ی داخل  کارشناس جذب  ی برا 

 (. Plescan & Gavriletea, 2008مهم خواهد بود )

 
3- High Quality Open Resource 
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 یعامل برا نیمهمتر یرنوآو یشرکت برا قابلیت

 قابلیتآشفته بازار است.  اریبس طیدر شرا یرقابت تیمز

 یمداوم برا ینوآور جادیسازمان را به سمت ا ی،نوآور

دهد یبازار سوق م رییدر حال تغ طیپاسخ به مح

(Slater et al., 2010و کل )و  ستمیراهبردها، س هی

 یبانیپشت سازمان کیدر  یکه از نوآور ی راساختار

 (. Gloet & Samson, 2016) گیرددربر میکند، یم

ــ هـــدف از ا ــ  یمطالعـــه بررـســ  نـی  نیرابطـــه ـب

 یو عملکرد نـوآور ینوآور تیقابل ی،نوآور یهایاستراتژ

و  یدر رابطـه بـا نـوآور فقـدان پـژوهش لـی است. به دل

عوامـل مـرثر بـر  نی، ـب اتیبورس در ادب یعملکرد نوآور

بــورس،  یهاشــرکت یو تــأثیر بــر عملکــرد کلــ  ینــوآور

 پـر کـردن ،مقالـه نیا هدف، نیوجود دارد. بنابرا یشکاف

درک عوامـل مـرثر بـر  یبـرا تدوین مـدلیشکاف با  این

است.  ایرانبورس در  یهاشرکت نیدر ب یعملکرد نوآور

د کـه در ـن وجـود دار یمتعـدد یاگرچه مطالعات مفهـوم

 مطالعـات موجود موردآزمون قرار گرفتند، اما این اتیادب

 شـتری. بباشـندمیمحـدود  از نظر تعداد و عمـق تحلیـل،

 ی، عملکرد نـوآورینوآور یشناسنوع نیمطالعات، رابطه ب

انـد کرده یسمرتبط است، برر دیرا که عمدتاً با بخش تول

(Gunday et al., 2011; Jin et al 2004; Kalay & 

Lynn, 2015; Rosli & Sidek, 2013 مطالعــات .)

مــرتبط بــا  قــاتیتحق ،بــه بخــش خــدمات طمربــو

 یانداز نـوآوربـا چشـم را شـرکت یتجـار یهایاستراتژ

(. خصوصـاً Akman & Yilmaz, 2008) اندایجاد کرده

در بخـش خـدمات کمتـر مـورد توجـه و  ینوآور ییتوانا

 شـتری، بگـرید ی. از سـوگرفتـه اسـتقـرار  یمورد بررس

 اـی و عملکرد شـرکت  ینوآور تیبه قابل وطمرب قاتیتحق

  Changاست ) ینوآور هاییشناسبا نوع ینوآور تیقابل

et al., 2012; Taherparvar et al., 2014یا(. مطالعه 

و  ینـوآور یشناسنوع ،ینوآور قابلیت نیدر مورد رابطه ب

است.  مورد بررسی قرار نگرفته اتیعملکرد شرکت در ادب

 ریو تصو شتریتعادل ب جادیا مطالعه حاضر، هدف نیبنابرا

در بخش خـدمات  ینوآور یهاتیاز فعال یتجرب ایزمینه

در بورس است  ژهیتوسعه، به ودرحالانداز کشور در چشم

 اند.نگرفته رارق ونورد آزمم اتیکه به طور کامل در ادب

 اقتصاد هایشاخه ترینمهم از یکی تولیدی صنایع

 رشد اقتصادی در محوری نقشی و است کشور هر در ملی

 بر حاکم شرایط رکود به توجه کند. بامی ایفا کشوری هر

 ضـرورت یک کشور تولیدی صنایع رشد و توسعه جامعه،

توجـه بـه ایـن شود. بـا می محسوب رکود از خروج برای

 موضوع، پژوهش حاضر در پی پاسـخی بـه ایـن پرسـش

نـوآوری از طریـق نقـش  باشد که آیـا توانـاییاساسی می

 بر گری نوآوری فرایند و نوآوری محصول تأثیریمیانجی

های تولیـدی شـرکت هایوکارکسـب عملکرد نوآوری در

 دارد؟ بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده در

 

 قیقپیشینه تح  -2

 خارجی هایپژوهش الف(

ــاول ــارانش ) 1ه ــه ( در2020و همک ــه  ایمطالع ب

( بـر CBMA2) یمرزبرون  تیتأثیر ادغام و مالک یبررس

در . پرداختنـد یـن یچ یهاشرکت ی یا بومیداخل ینوآور

کـه بـا  ایجاد شد یدیپانل جد دادهمجموعه  این تحقیق،

 یبـرا ینوآور یهاتیو فعال CBMAاطالعات مربوط به 

همچنـین مطابقـت دارد.  ،نیـچ  سهامی عام یهاشرکت

 یبـرا اسلوب همتاسازی اسـت کـهبه  این مطالعه متکی

 هاشـرکت یگذارهیبر سـرما CBMA لّیاثرات ع  مطالعه

ترتیـب، ، به یو عملکرد مال ینوآور یها، بازدهیدر نوآور

. با برآوردکننـده تفاضـل در تفاضـل ترکیـب شـده اسـت

 یتأثیر مابـت  CBMAکه پژوهش نشان دادند  یهاافتهی

ــر هز ــهیب ــان ــعه  قیــ تحق یه ــرکتو توس ــداد  ش و تع

تـأثیر  یاز نظـر آمـار و ثبت اختـراع دارد یهادرخواست

 تـی فیک اـی اختراعات اعطاشـده  حقبر تعداد  یداریمعن

ها شـرکت یبـر عملکـرد مـال یاختراعات و تأثیر منف نیا

 ندارد.  

 
1- Howell 

2- Cross-Border Mergers & Acquisitions 
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 43 ـــــــــــــــــی  خوراسگان   انیاکبر اعتبار  زاده،میکر  یدائ   دیسع  ،ی حسن سعد  /...  یبر عملکرد نوآور   ینوآور  ییتوانا  ریتأث  یبررس

  

ی ایـن امـر بـه بررـس ای ( در مطالعـه2019) 1الئو

مـرتبط  یریادگیمختلف  یهافرایند چگونه پردازد کهمی

 انـهفناور ینـوآور هایقابلیت( بر AC2جذب ) تیبا ررف

(TIC3تأثیر م )و  یگذارد و منجر به عملکرد برتر نوآوری

 یصــنعت دیــ جد طیمحــ  کیــ محصــول در  پــذیریرقابت

 یصـنعت یبررـس  کـی از به دست آمده  یهاشود. دادهیم

انجام شده است مورد  گشرکت در هنگ کن 200که در 

از  یـب یدهـد کـه ترکینشان م جیاستفاده قرار گرفت. نتا

و  انتقالکسب، جذب، ی؛ یعنی فرد یریادگیچهار فرایند 

در ایــن مطالعــه را  ی، تناســب بهتــرACاز  یبــرداربهره

ــه هــر ســاختار واحــد فــراهم مــ  کنــد. تمــام ینســبت ب

 یبـر عملکـرد نـوآور TIC قیاز طر یریادگی یهافرایند

بـر  یمیتأثیر مستق ی،بردارگذارند. جذب و بهرهیتأثیر م

مطالعه به درک  نیا یهاافتهیمحصول دارد.  پذیریرقابت

ــا  AC یریادگیــ  یهاارتبــاط فراینــد یچگــونگ و  TICب

بـه  نیمطالعـه همچـن  نیکند. ایعملکرد شرکت کمک م

جـذب در  تیاستفاده از ررف یاز نقاط ضعف فعل یاریبس

جـذب  تـی ررف میقمسـت یریگبا انـدازه یمطالعات تجرب

بـه چهـار مرلفـه جداگانـه و  و تقسـیم آن هـی تجز توسط

 پردازد.یجذب م تیناملموس ررف جیمطالعه نتا

 یبـه بررـس ( در تحقیقـی 2018) شو همکاران 4فو

( توسـط ODI5) یخـارج میمسـتق یگذارهیتأثیر سـرما

بــر عملکــرد  (MNEs6ی )نــ یچ های چنــدملیتیشــرکت

، باشندمی اثری نیچن کنندهلیکه تعد یطیو شرا ینوآور

. شواهد پرداختند ینیچ یهااز شرکت یابر اساس نمونه

 میمسـتق یگذارهیدهد که انجـام سـرماینشان م یتجرب

 یهاشـرکت یعملکـرد نـوآور شیمنجر بـه افـزا یخارج

منوط به  ی،بر نوآور ODIشود. تأثیر یم ی مورد نظرنیچ

ــایژگیو ــرکت  یه ــد تحقش ــعه داخلــ  قیــ مانن ، یو توس

 
1- Lau 

2- Absorptive Capacity 

3- Technological Innovation Capability 

4- Fu 

5- Outward Direct Investment 

6- Multinational Enterprises 

و  یالمللنیب اتیو تجرب کیاستراتژ ی و گرایشریگجهت

 یگـذارهیمرتبط با مقصد سرما یانهیعوامل زم نیهمچن

 های چنـدملیتیشـرکتصـنعت اسـت. در  یهـانهیو زم

وجـود  داخلـی R & Dو  ODI نیـب  ینیگزیجـا ی،نیچ

 یگذارهید کـه انجـام سـرماندهینشان م یهاافتهیدارد. 

 کـی به عنوان  افتهیتوسعه یدر کشورها یخارج میمستق

غلبـه بـر  جهـت تـازه وارد یهاشـرکت یکانال مرثر بـرا

و جهـش بـه سـمت مـرز  یمنـابع داخـل  یهاتیمحدود

 .شودبه کار گرفته می یفناور

با اسـتفاده ای ( در مقاله2018) 7هیو و راجاپاسیرانا

از روش همبستگی به بررسی رابطه بین قابلیت نـوآوی و 

بـورس انواع آن با عملکرد شرکت پرداختند. قلمرو مکانی 

ارشـد  ریمـد 379 ،پـژوهش نیاست که در ا النکایدر سر

 کـه دادند نشان اند. نتایجشرکت کردهبورس  یهاشرکت

، سـازمانی، فراینـد(نـوآوری  انـواع نـوآوری، توانـایی بین

 وجـود رابطـه شرکت، در عملکرد و )بازاریابی و محصول

 .است مابت رابطه این اثر و دارد

ــک ــلیک و میکالی ــه2018) 8سیس ــا ( در مقال ای ب

 چنـد تیهـای فراینـد و محصـول، وضـعنوآوریعنوان »

« در قلمــرو مکــانی گــروه محصــول و عملکــرد صــادرات

ــار کشــور ــتان،  ویســگراد )چه ــوری چــک، مجارس جمه

بـه  2014تـا  20011هـای ( در سـاللهستان و اسلواکی

 چنـد تیوضـع ،اشکال مختلف نوآوری نیرابطه ب یبررس

پرداختنـد. نتـایج نشـان داد محصول و عملکرد صـادرات 

های محصـول و صادرات به طور مابت به نوآوری عملکرد

. محصـول چنـد تیفرایند مرتبط است، اما نـه بـه وضـع

صادرات به مجموعه  نتایج نشان دادند عملکرد نیبراعالوه

کـار، انـدازه شـرکت،  یورشامل بهـره ؛کنترل یرهایمتغ

 یخـارج یو استفاده از مجوزها یخارج هیمشارکت سرما

 شود.یمربوط م

 ،ینوآور قابلیت نیارتباط ب یبررسای به در مطالعه

مختلف عملکرد شرکت از جملـه  یهاو جنبه ینوع نوآور
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 یمطالعه تجرب کیبر اساس  ی، بازار و نوآوریعملکرد مال

 قی. چارچوب تحقپرداخته شدالنکا یپوشش بورس در سر

 یهاارشد شرکتریمد 379 از مطالعه، نیشده در اتدوین

 یتجرـب  بررسـی. مورد آزمـون قـرار گرفتـه اسـتبورس 

 نیارتبـاط ـب  اثبـات یرا برا یشواهد ،مدل نیا یاتفرض

و عملکرد شـرکت  ینوآور یهاتالش ی،نوآور یهاتیقابل

مطالعـه  نـی ا جی. نتاباشندمی دارمعنی کهارائه داده است 

شود که به  ینوآور قابلیتمرثر  تیریتواند منجر به مدیم

کمـک عملکرد بهتر  ایجاد یمرثرتر برا ینوآور جیارائه نتا

بـورس  یهاشـرکت تیریمد یبرا ییایمزا امر نیو اکند 

 .(Athapaththu & Nishantha, 2018)دارد 

هدف گسترش دانـش  ای بامطالعه( 2016) 1یوسر

ی مـدیریت کیفیـت هـاوهیش نیرابطه ب زمینه موجود در

نقـش مـورد انتظـار  یبـا بررـس  یو عملکرد نـوآور جامع

 رابطه نیا تیتقو یبرا ایبه عنوان واسطه ینوآور قابلیت

 در روشــن یمطالعــه ســع نیــ ا همچنــین،. انجــام دادنــد

 یهاشــرکت یبهبــود عملکــرد نــوآور یچگــونگ ســاختن

آمــده نشــان  بــه دســت جی. نتــارددا یدر مــالز یدیــ تول

 یهاوهیـش  نیرابطه ب ی، میانجینوآور قابلیتکه  دهدمی

است. مهمتـر از  یو عملکرد نوآور مدیریت کیفیت جامع

مطالعات گذشته که نقـش  یهاافتهیمطالعه از  نیهمه، ا

در بهبــود عملکــرد  مــدیریت کیفیــت جــامع یهاوهیشــ 

کند. سـرانجام، یم یبانیبرد، پشتیسرال م ریرا ز ینوآور

 یبـرا هیتوـص  نیبه دسـت آمـده، چنـد جیبا توجه به نتا

ارائــه  یدیــ تول یهادر شــرکت انریگمیکمــک بــه تصــم

 .گرددمی

ــه( در 2009)ش و همکــاران2پــوردامــان ــا مقال ای ب

 «یانواع نوآوری و عملکـرد سـازمان یبیاثرات ترک»عنوان 

اسـتفاده از حـداقل مربعـات  یمعادالت سـاختاربا روش 

نـوآوری محصـول بـا  تـی قابلی به بررسی رابطه بین جزئ

های شـرکت یرو بر قیتحقپرداخت. این  عملکرد شرکت

دسـت آمـده هب جینتـا انجام شـده اسـت. سیانگل یصنعت

 
1- Yusr 

2- Damanpour   

 تأییـدشرکت را  نوآوری محصول با عملکرد تیابلرابطه ق

 یکند و اگر هدف نوآوری محصـول پاسـخ بـه تقاضـامی

 یبـرا رانیمـد التیتما ای دیمحصوالت جد یبرا یمشتر

باشد محصـول و فراینـد  دیجد یدر دست گرفتن بازارها

ای متفاوت از های مجزا که مقدمهدهینوآوری به عنوان پد

توانـد دهد میشرکت و بازار را تحت تأثیر قرار می طیشرا

 عملکرد سازمان بشود. شیباعث افزا

 داخلی هایب(پژوهش

ــی ــاران الیاس ــه1397) شو همک ــه  ای( در مطالع ب

ــه  ــر عملکــرد نوآران ــوآوری ب بررســی نقــش اســتراتژی ن

بنیـان حـوزه زیسـت های دانشها بـرای شـرکتسازمان

به بررسی رابطه میان گرایش  از این رو. پرداختندفناوری 

به یادگیری، کارآفرینی بنگاه، استراتژی نوآوری تحقیق و 

. شدهای زیستی کشور پرداخته توسعه و عملکرد سازمان

نیـان بهای دانشجامعه آمـاری پـژوهش تمـامی شـرکت

شـرکت  250 ر باباشد که تعداد آنها برابزیستی کشور می

شـرکت  142دست آمـده از ه های باست. بر اساس یافته

بنیان زیستی به عنـوان نمونـه مـورد بررسـی و بـا دانش

سازی معادالت سـاختاری فرضـیات استفاده از روش مدل

های پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه بـه یافتـه

قرار گرفتند.  تأییدپژوهش تمامی فرضیات پژوهش مورد 

همچنــین نقــش میــانجی اســتراتژی نــوآوری تحقیــق و 

 .شد تأییدتوسعه، در رابطه بین متغیرها 

ــژادابراهیمی ــلطانیو  نـ ــانی سـ ( در 1397) دهقـ

فناورانـه بـر  ینـوآور یهاتیتأثیر قابل یبررس ای بهمقاله

. پرداختنـد انـی بندانـش یهادر شـرکت یعملکرد نوآور

ــهی ــه قابلیها نشــان مافت ــد ک ــاتیدهن ــه یه  یزیربرنام

و  یابـی منـابع، بازار صیو توسعه تخـص  قیتحق ،یاستراتژ

را  یتوجهی عملکرد نوآوربه طور قابل توانندیم یریادگی

منـابع و  صیتخـص  یهـاتیقابل نیهمچـن  .بهبود بخشند

تواننـد بـه یم یتوجهبـه طـور قابـل زیو توسعه ن قیتحق

 یدر حـال نـی منجر شـوند، ا دیمحصول جد یبهبود معرف

ــأثیر  یســازمانده تیــ و قابل دیــ تول تیــ اســت کــه قابل ت
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 انـی بندانش یهادر شـرکت یبر عملکرد نوآور یمعنادار

 دانشگاه تهران ندارد. یدر پارک علم و فناور

ــادقیو  اورک ــهپژوهشــ (، در 1397) محمدص  ی ب

مین بر بهای تمام شده أ ثیر یکپارچگی زنجیره تأ بررسی ت

و عملکرد نوآوری از طریق متغیر میانجی حاکمیت قانون 

ــرکت در ــارسش ــتان ف ــی اس ــدی غیربورس ــای تولی  ه

کـاربردی و از  ،پژوهش حاضر براسـاس هـدف پرداختند.

نظر روش اجرا، توصیفی و بـر مبنـای همبسـتگی اسـت. 

جامعه آماری تحقیـق، مـدیران عـالی میـانی و عملیـاتی 

که بـا فرمـول بود نفر  231شهرک صنعتی شیراز بالغ بر 

نفـر بـرآورد شـد کـه  144کوکران تعداد نمونـه آمـاری 

. پرسشنامه ها به صـورت تصـادفی سـاده توزیـع گردیـد

 AMOS و 24نسخه  SPSS افزهاینرم کمک با هاداده

 کـه داد نشـان تحقیـق هـای. یافتهندتجزیه و تحلیل شد

مین با میانجیگری حاکمیـت قـانون أ ی زنجیره تگیکپارچ

مین با أ ی زنجیره تگثیر دارد. یکپارچأ بر بهای تمام شده ت

 .ثیر داردأ میانجیگری حاکمیت قانون بر عملکرد نوآوری ت

گـرایش تأثیر بررسی ( در تحقیقی به 1396غیبی )

هـای بازاریـابی به کارآفرینی بر عملکرد نوآوری و قابلیـت

. این پژوهش از لحاظ هدف کـاربردی و از نظـر پرداختند

روش در زمره تحقیقات توصیفی پیمایشـی قـرار گرفتـه 

است جامعه آماری ایـن پـژوهش شـامل کلیـه مـدیران، 

عب بانـک پارسـیان در شـعب کارکنان و کارشناسـان ـش 

که بـا اسـتفاده از فرمـول می باشد 2190تهران به تعداد 

باشـد. روش نفـر مـی 327حجم نمونـه آمـاری  کوکران،

گیری تصادفی ساده بوده اسـت. ابـزار گـردآوری در نمونه

این پژوهش، پرسشنامه استاندارد بـوده کـه پایـایی ایـن 

اخ بـرای لفـای کرونـب آپرسشنامه بـا اسـتفاده از ضـریب 

. جهــت شــد تأییــدو محاســبه  898/0پرسشــنامه برابــر 

افــزار آوری شــده از نــرمهــای جمــعوتحلیــل دادهتجزیــه

اسـتفاده گردیـد.  AMOSسازی معادالت ساختاری مدل

نتایج پژوهش حاکی از آن است که گرایش به کارآفرینی 

ــت ــوآوری و قابلی ــرد ن ــر عملک ــابی تــ ب ــای بازاری ثیر أ ه

کـه شـدت  نـدتایج نشان دادنهمچنین  .داردداری معنی

 .گر داردرقابت در این میان نقش تعدیل

( در تحقیقـی بـه 1394) شمقدم و همکارانصادقی

 یهادر شـرکت دـی عملکرد نوآوری محصـول جد یبررس

با روش همبستگی به  رانیقطعات خودرو در ا دکنندهیتول

 بـودن محصـول اثـر نـوآورپرداختند. نتایج نشان دادنـد 

 جیبر عملکرد نوآوری محصول دارند. نتـا یمعنادار و مابت

ــدنشــان داد نیهمچنــ  ــه  ن ــازهکپارچــ یک ــه یس  فناوران

رابطـه عملکـرد  یکننده به صورت مابت و معنادارتأمین

 .کندیم لینوآوری محصول را تعد

 یبررـس  ( در تحقیقی به1394ن )لو و همکارامرشد

 یمیش یشرکت ملدر نوآوری محصول  یارتقا یراهکارها

با روش همبسـتگی پرداختنـد. نتـایج نشـان داد  کشاورز

 ،یسـازمان یریادگـی  ییتوانا ت،یفیک تیریمد یهاتیفعال

 ،اطالعـات و نـوآوری فراینـدی فناور یابزارها یریکارگبه

بـا نـوآوری محصـول در  یداریمابـت و معـن  یهمبستگ

 کشاورز دارد.   یمیش یشرکت مل

 

 مبانی نظری  -3

 اتـی تـداوم حمنجـر بـه  توانـدنـوآوری میامروزه 

های شـرکت شـود. یدر بازار جهان یرقابت تیشرکت و مز

توانند عملکرد خود را بهبود به واسطه نوآوری مینوآورانه 

. (Karabulut, 2015)رقبـا را شکسـت دهنـد  و بخشند

ــر عملکــرد کســب ــوآوری ب ــأثیر ن های کار در شــرکتوت

ــده،دیتول ــه دل کنن ــودگ ،یداریــ ناپا لیــ ب ــذیفرس  ،یریپ

تر و متفــاوت از دهیــ چیپ  یریرپــذییو تغ یریناپــذییجــدا

شـکل  . اولـین(Lin, 2019)د آن خواهد بـو دیبخش تول

 قیاز طر هاشرکت دهد.نوآوری در فرایند محصول رخ می

، خط یفقط در انتها ایخود  دیدر خط تول یکیتکن رییتغ

اصالح  دومین شکل نوآوری، دهند.را کاهش می مشکالت

ها شـرکت د،ـی هـای جدطرح قـی طر از محصوالت اسـت.

. (Hu et al., 2017) کننـدمی دیتول متفاوتیمحصوالت 

آمیز است. همراه با قیمت و مخاطرهنوآوری فعالیتی گران

توانـد ، گـاهی اوقـات مینتایج مابت بر عملکـرد شـرکت
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همراه با نتایج منفی باشد، مانند تغییرات سریع محیطی، 

 جـا.ها، نارضـایتی کارمنـد یـا تغییـرات بیافزایش هزینه

و  دـی جدو مفهـوم  دانـش جادیا یینوآوری به توانا تیقابل

وآوری   ت ی قابل  . اشاره دارد  ی از اطالعات قبل  د ی مف  را  سـازمان   ، ـن

بـه  ییپاسخگو یبرا هاتوسعه نوآوری یبه طور مداوم برا

ها، یدهد و آن را بـا تمـام اسـتراتژیم رییبازار تغ طیشرا

 رسـازمان سـازگا کـی و ساختار که با نوآوری در  ستمیس

 . (Gloet & Samson, 2016)یدنمایراستا مهم ،است

توانایی نوآوری به عنوان ررفیت توسعه محصوالت 

هـای بخش بازار، ررفیت استفاده از فناوریرضایتجدید 

فرایند مناسب بـرای تولیـد محصـوالت جدیـد، ررفیـت 

ــد و فن ــوالت جدی ــذیرش محص ــعه و پ ــای آوریتوس ه

پردازش برای برآوردن نیازهـای آینـده و ررفیـت پاسـخ 

های هـای تصـادفی تکنولـوژی و فرصـتدادن به فعالیت

 گـرددعریـف میغیرمنتظره ایجـاد شـده توسـط رقبـا، ت

(Rajapathirana & Hui, 2018). 

ای مفهوم نوآوری فرایند به عنوان فراینـد گسـترده

 ی شده است که با هدف اسـتفاده بهتـر از اسـتعدادها   ف ی تعر 

 جـادیا جهت ،یکنندگان و مشترخالقانه کارکنان، تأمین

موجود، بـه منظـور    ی ها ها و فرایند بهبود محصوالت، روش   ا ی 

 . (Muddaha et al., 2018)باشد کارها می بهتر انجام 

ی در کســب بــازده ،نــوآوری فراینــد یهــدف اصــل

به آن تکرار  قیای است که شرکت از طروهیش عملکرد به

، برسـد شـتریب یبـرداربه بهره اگر شرکت کرسد و یمی

 Un)دست یابد  احتمال دارد به نوآوری در فرایند شتریب

& Asakawa, 2015) نـوآوری، فراینـدی ابـزاری را در .

ها فراهم جویی هزینهجهت حفظ و بهبود کیفیت و صرفه

های جدید یا بهبودیافته کند و دربرگیرنده اتخاذ روشمی

تولید، توزیع یا تحویل خدمت اسـت. در واقـع منظـور از 

دی این اسـت کـه تـا چـه میـزان سـازمان نوآوری فراین

های جدیـد گیرد و روشکار میهای جدید را بهتکنولوژی

گــذارد )پورانجنــار و انجــام کــار را بــه بوتــه آزمــایش می

 (.1395همکاران، 

 در نوآوری فرایند سه مرحله تکاملی وجود دارد:  

ــرد  -1 ــاندن عملکـ ــداکار رسـ ــه حـ ــه بـ مرحلـ

 گرا()محصول

 (روندگرا) فروش رساندن حداکار به مرحله -2

)نــوآوری  نــههزی رســاندن حــداقل بــه مرحلــه -3

 .(Lee et al., 2017) محصول و فرایند(

( مفهوم نوآور بودن 2001) 1دنیلز و کالین اشمیت

محصول را در یک مطالعه مفهومی بررسـی کردنـد. آنهـا 

ترین تعریـف نـوآور بـودن محصـول، دریافتند که معمول

( 2002) 2بودن محصول اسـت. گارسـیا و کالنتونـهبدیع 

ــوان ســنجه  ــه عن ــودن در ســطل محصــول را ب ــوآور ب ن

ای کـه یـک محصـول )فراینـد یـا پیوسـتگی بـالقوهعدم

تواند در فرایندهای فناورانه بازاریـابی ایجـاد خدمات( می

. همچنین (Story et al., 2015)کنند نماید، تعریف می

(، نـوآور بـودن 2015کـارانش )و هم 3به اعتقاد اسـتوری

محصول به عنوان درجه تازگی محصوالت جدید تعریـف 

 رنـدهیاست که دربرگ یفرایند ،نوآوری محصولشود. می

ــعه، تول قیــ تحق ،یفنــ  یطراحــ  ــد د،یــ و توس و  تیریم

 (دـی محصـول جد یابـی )از جمله بازار یهای تجارتیالعف

وآوری مـرثر  .  (Alegre & Chiva, 2008)  است  محصـول  ـن

  ی ضـرور   ی هـای اقتصـاد اکاـر بنگاه   ی بقا، رشد و سودده   ی برا 

 . (Danneels & Kleinschmidtb, 2002)  است 

توصیفی از میزان دستیابی به  ،وکارهاعملکرد کسب

آمده در پایان یک دوره  به دست اهداف براساس خروجی

 نظـر از چگـونگی تعریـف عملکـرد،صـرف .تجاری اسـت

ضـروری بـرای اطمینـان از  یشـرط ،سنجش این مفهوم

راستای اهـداف تعیـین شـده  وکار درپیشرفت یک کسب

   (Karaye et al., 2014).است

طور خاص چهـار نـوع متفـاوت عملکـرد کـه در به

شـوند عبارتنـد از: عملکـرد ادبیات نظری به کار برده می

نوآورانه، عملکرد بـازار، عملکـرد تولیـد و عملکـرد مـالی 

(Yilmaz et al., 2005). 

 
1- Danneels and Kleinschmidtb 

2- Garsia 

3- Story 
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یکی از عوامـل اصـلی در عملکـرد ، عملکرد نوآوری

 رود کــه بــه یــادگیری ســازمانی،ســازمان بــه شــمار مــی

ها و تطبیق با محیط نوسازی، بهبود، یادگیری از شکست

)اکبری و همکـاران،  شودمنجر می ،رقابتی در حال تغییر

هـا  یی از دارا   ی ب ی توان به عنوان ترک ی عملکرد نوآوری را م   (. 1397

 . (Rajapathirana & Hui, 2018)  داد   ل ی و منابع توض 

ــا نوآوریشــرکت ــه هایشــان بهتــر میها ب تواننــد ب

تغییرات محیطی پاسخ دهند و برای رسیدن بـه عملکـرد 

اصـفهانی )طوطیان های جدیدی کسب کنندبهتر، قابلیت

بـه  دـی . عملکرد نوآوری محصـول جد(1397و همکاران، 

بنگاه به اهداف توسعه محصول بر اسـاس  یابیدست زانیم

 دنیزمان رـس  ،یسودآور سهم بازار، حجم و رشد فروش،

به نقطه سر به سر، زمان توسـعه محصـول و زمـان ارائـه 

حـوزه  نیاز محقـق  یاریبـس . محصول به بازار اشـاره دارد

نوآوری محصول جهت سنجش عملکرد نوآوری محصـول 

نـوآوری  یبخـش رو اث ییاچـون کـار ییارهـایاز مع ؛دیجد

مقـدم و همکــاران، )صـادقی کننــدمحصـول اسـتفاده می

1394.) 

رابطـه  شناسـایی بـه گذشته دهه چند دانشمندان

 یگریمحققان د پرداختند.نوآوری و عملکرد شرکت  نیب

عملکــرد  لیــ تحل یبـرا یمــالریو غ  یمــال یهااز شـاخص

 یذهـن  یهاشاخص دیشاکه کنند وکار استفاده میکسب

   باشد. ینیو ع 

منــابع  یورها بــه بهــرهشــرکت ،نــوآوری قطریــ  از

را  مناسـب خـودو محصـوالت  ابندیدست می یکارآمدتر

را  های مربـوطنـهیکننـد کـه ممکـن اسـت هزمی دیتول

 به همراه داشته باشـد.عملکرد را  شیافزا جبران کرده و

فراینـد و  عامـلای بـه تواند به طـور گسـتردهینوآوری م

 راتیـی غتنـوآوری نـه تنهـا  ؛ زیـراشـود میمحصول تقـس 

 .را به همـراه دارد دیمحصول جد یبلکه طراح یتکنولوژ

فراینـد را جبـران  یهانـهیتوانـد هزیدر فرایند م نوآوری

 مشـکالتحـل  یبرا دیجد یها از فناورشرکت رایز ؛کند

توانند استفاده از منـابع را یم نیکنند، همچناستفاده می

 ناـی  را کـاهش دهنـد. یمصرف انرژدر نتیجه، کاهش و 

 باعـث افـزایشآنهـا  و هـن یمنجر بـه کـاهش هز اقدامات

با توجه به . (Hu et al., 2017)شوند میعملکرد شرکت 

اینکــه نــوآوری بــر رضــایت مشــتری و در نهایــت بهبــود 

از ایـن رو  ،گـذاردمـی ر تـأثیر مابـتوکـاعملکرد کسـب

مداوم نوآوری، بـه خصـوص بـرای مزیـت رقـابتی  هتوسع

فراوانی دارد. بنابراین کلید دستیابی به  ها، اهمیتشرکت

عملکرد بهتر، در ررفیت تغییر سازمان برای پاسـخگویی 

تقاضاهای محیطی و انطباق بازار شـرکت بـا نیازهـای  به

 (.1394همکاران،  )ایمانی و جدید استن مشتریا

محصـول  یمعرـف  یها را براشرکت ،نوآوری توانایی

بــه ســرعت و اســتفاده از و نــوآوری در محصــول  دیــ جد

 یکند و مهمتر از همه بـرامی لیتسه دیجد یهاستمیس

ه  عملکرد نوآوری  تواند  و می   تأمین رقابت در حال انجام است  ـب

 . (Rajapathirana & Hui, 2018)  باشــد   همــراه داشــته 

 یهــامحصــول، فراینــد و نــوآورینــوآوری  یســازادهپیــ 

هـای تیها در فعالشـود کـه شـرکتباعـث می ،یسـازمان

خود به کار خود ادامـه دهنـد و شـرکت را  رتریپذانعطاف

های محصــوالت، گســترش شــبکه تیــ فیبهبــود ک یبــرا

ی همراهـی کننـد و رقابـت بـا فنـاور تـی فیبـر ک یمبتن

(Githakwa, 2011) . 

از  دـی شـرکت با کـی  ،توسعه نوآوری محصول یراب

اسـتفاده کنـد و   د ی بازار جد  ک ی  جاد ی ا  ی برا  د ی جد  ی ها ی ور ا فن 

  و همچنــین آن بــاالتر اســت    ی احتمــال   ی هــا خطــرات و بازده 

وآوری محصـول افـزا  د ی می   ش ی ـن  .(Mohr et al., 2010)  اـب

 نمـایش درمحصـول را بـه  یاـی مزا ،محصوالت نوآورانـه

 دـیــ د کـــه محصـــول جدـنــ دهینشـــان م وآورنـــد می

و متفاوت از محصوالت رقبا است و بـه بوده فرد منحصربه

 ن،ـی عـالوه بـر ا .کنـدعملکرد شرکت کمـک می شیافزا

بر عملکرد شـرکت  یتواند تأثیر مابتنوآوری محصول می

های نوآورانه به شرکت در پروژه ییآشنا رایز ؛داشته باشد

توسـعه  .کنـد یریدهد تا از شکست بازار جلـوگاجازه می

از منـابع و تجربـه  ییدرجه بـاال یداراموجود محصوالت 

در  دـی جد یهایگـذارهیسـرما ،جهیشرکت است و در نت

 ن. اـی ستین یها ضروردر پروژه یو انسان یکیزیف هیسرما
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را زد تـا سـرعت بـازار ساشرکت را قادر می کیها یژگیو

ــه افــزا نیــ کــاهش دهــد و ا  شیکــاهش زمــان منجــر ب

 . (Kim et al., 2016) شودیم دیمحصول جد یسودآور

بــا توجــه بــه مبــانی نظــری مطــرح شــده، الگــوی 

 ، نشان داده شده است.1مفهومی پژوهش در شکل 

، انـواع 1با توجه به مدل مفهومی تحقیق در شکل 

صـورت مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم بـر تواند به نوآوری می

عملکرد تأثیرگذار باشد. مدل مفهومی حاضـر برگرفتـه از 

ــو ) ــات راجــا پاســیرانا و هی ــدای2018تحقیق و  1( و گون

 هیو و باشد. در پژوهش راجاپاسیرانا( می2011همکاران )

نوع نوآوری و عملکرد  ،نوآوری تیقابل نیرابطه ب( 2018)

و در پـژوهش گونـدای و مورد بررسی قرار گرفته  شرکت

تــأثیر انـواع نــوآوری  یبــه بررـس ( نیـز 2011همکـاران )

بـر ابعـاد مختلـف  ی(سازمان و یابیبازار ،محصول، فرایند)

از  ی(بازار و مـال د،یتول ،عملکرد نوآوری) یعملکرد سازمان

ی پرداختـه دـی های تولدر شـرکتجمله عملکرد نوآوری 

سـازی معـادالت است؛ لـذا از آنجـایی کـه در مـدل شده

سـاختاری معمـوالً اثــرات مسـتقیم و غیرمسـتقیم چنــد 

زمـان مـورد بررسـی قـرار متغیر با یکـدیگر بـه طـور هم

 گیرد، از این روش جهت تحلیل مسیر استفاده خواهد شد. می 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مدل مفهومی تحقیق   -1 شکل

 

با توجه به مبانی نظری و الگوی مفهـومی پـژوهش 

 های تحقیق به صورت زیر است:فرضیه

عملکـرد نـوآوری بـا  بـر نـوآوری تأثیر توانـایی -1

 .باشدمعنادار می میانجی نوآوری فرایند،

عملکـرد نـوآوری بــا  بــر نـوآوری تونـاییتـأثیر  -2

 .باشدمعنادار می میانجی نوآوری محصول،

 

 تحقیقروش    -4

 و کـاربردی هـایپژوهش زمـره در حاضـر پژوهش

 سـاختاری معـادالت سـازیمدل بـر مبتنی تحلیل روش

 و ایکتابخانـه روش از نظری مبانی تحقیق این در. است

ــایداده ــاز هـ ــزار از موردنیـ ــتاندارد  ابـ ــنامه اسـ پرسشـ

ــ و ه رانایراجاپاـســ   و همکـــاران یگونـــدا ( و2018) وـی

ای تحقیق در قالب طیف پـنج گزینـه میدان ( در2011)

استخراج گردیـده  ،5تا بسیار زیاد= 1لیکرت از بسیار کم=

سراالت هر یـک از متغیرهـا مشـخص  1که طبق جدول 

اسـمیرنوف جهـت  -های کلموگروفشده است. از آزمون

ــون ــل مســیر و مدل آزم ــودن و از تحلی ــال ب ســازی نرم

. ه اسـتاستفاده شد برآورد الگوجهت معادالت ساختاری 

ــژوهش  ــن پ ــاری ای ــه آم ــرکت راجامع  یدیــ تول یهاش

تشـکیل تهـران شـهر شده در بورس اوراق بهادار رفتهیپذ

حجم نمونـه بـا  باشد.یمشرکت  422آنها  عداده تداده ک

 شـرکت 52سیسـتماتیک تعـداد روش حذف استفاده از 

هـا در ایـن حلیـل دادهتوه منظور تجزیهباند. انتخاب شده

سـازی معـادالت تحلیل مسـیر و مـدلاز آزمون  ،تحقیق

 استفاده شد. ها و الگوبررسی فرضیهجهت ساختاری 

 

 توانایی نوآوری
 عملکرد نوآوری

 نوآوری فرایند

 نوآوری محصول

1- Gunday 
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 متغیرها توزیع سؤاالت براساس   -1ل جدو

 منبع  طیف  شماره سؤاالت  پرسشنامه 

 (2018راجاپاسیرانا و هیو ) از بسیار کم تا بسیار زیاد 5 -1 1-9 توانایی نوآوری

 (2011( و گوندای و همکاران )2018راجاپاسیرانا و هیو ) از بسیار کم تا بسیار زیاد 5 -1 10-16 نوآوری فرایند

 (2011( و گوندای و همکاران )2018راجاپاسیرانا و هیو ) بسیار کم تا بسیار زیاداز  5 -1 17-23 نوآوری محصول

 (2011( و گوندای و همکاران )2018راجاپاسیرانا و هیو ) از بسیار کم تا بسیار زیاد 5 -1 24-31 عملکرد نوآوری

 
رـاهری  در پژوهش حاضر، ابتدا روایـی صـوری یـا

ی و حداقل برای یشاخص ابتداسراالت پرسشنامه که یک 

توسـط خبرگـان اصـالح و  آیـدروایی محتوا به شمار می

کــه عناصــر مــورد  موردتأییــد قــرار گرفــت و نشــان داد

گیری مفهــوم ســنجش بــه طــور رــاهری توانــایی انــدازه

، روایـی محتـوارا دارند. سپس توسـط خبرگـان  پژوهش

های مورد استفاده در سرال شد که تأیید شد و نشان داده

به طـور بوده و ها تا چه حد معرف کل سرال پژوهش این

منطقــی و مناســب، مفهــوم و متغیــر مــورد نظــر را 

. در ادامه با اسـتفاده از روش تحلیـل کندگیری میاندازه

، روایی همگـرا و  Smart-PLSعامل تأییدی در نرم افزار

، 2شــده اســت. جــدول واگــرا ایــن پرسشــنامه آزمــوده 

( بـاالتر از AVEدهنده آن است که روایی همگـرا )نشان

 باشد.  بوده و مورد تأیید می 5/0

 

 گیری شاخص ارزیابی روایی همگرای مدل اندازه   -2جدول 

 (AVEمتوسط واریانس استخراج شده ) متغیر
 673/0 توانایی نوآوری
 718/0 نوآوری فرایند
 709/0 نوآوری محصول
 507/0 عملکرد نوآوری

 

کننده اسـت و روایی واگرا نسبتاً یک مفهوم تکمیل

الکر بیان شده است. معیار فورنـل -برای آن، معیار فورنل

کنـد کـه یـک متغیـر بایـد در مقایسـه بـا الکر ادعـا می

های سایر متغیرهای مکنون، پراکندگی بیشتری را معرف

های خودش داشته باشـد. بنـابراین از نظـر در بین معرف

متغیر مکنون بایـد بیشـتر از بـاالترین  هر AVEآماری، 

توان دوم همبستگی آن متغیر با سایر متغیرهای مکنـون 

باشد. نتایج آزمون روایـی فورنـل و الرکـر نیـز بـه شـرح 

 باشد:جدول ذیل می

 

 ماتریس سنجش روایی واگر به روش فورنل و الکر   -3جدول 

نوآوریتوانایی    نوآوری محصول نوآوری فرایند عملکرد نوآوری 

820365/0 توانایی نوآوری     

321189/0 عملکرد نوآوری  0.87977   

726417/0 نوآوری فرایند  364968/0  86948/0   

704803/0 نوآوری محصول  404059/0  818820/0  87292/0  

 

 AVEدر جدول باال مشخص است که مقدار جـذر 

های قطر متغیرهای مکنون در پژوهش حاضر که در خانه

اند، همگی از مقدار همبسـتگی اصلی ماتریس قرار گرفته

های سطر و ستون قطر اصـلی قـرار میان آنها که در خانه

توان بیـان نمـود کـه در دارند، بیشتر است. از این رو می

ها )متغیرهـای مکنـون( در مـدل، پژوهش حاضـر، سـازه
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هـای های خود دارند تا با سـازهتعامل بیشتری با شاخص

دیگر، به عبارت دیگر روایی فورنل و الرکر مـدل در حـد 

 مناسب است.

پایایی، مقیاسی است که بیشتر پاسـخگویان در دو 

مقطع زمانی نمره یکسانی به هریک از سراالت اختصاص 

ــا می مقــدار  Smart-PLSافــزار اســتفاده از نرمدهنــد. ب

 ضریب آلفا کرونباخ و پایایی ترکیبی محاسبه شده است.
 

 های پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ برای محاسبه پایایی شاخص  -4جدول

 (CRپایایی ترکیبی ) ضریب آلفا کرونباخ  متغیر

786/0 توانایی نوآوری  840/0  

756/0 نوآوری فرایند  827/0  

762/0 نوآوری محصول  831/0  

774/0 عملکرد نوآوری  708/0  

 

مقدار قابل قبول آلفای کرونبـاخ و پایـایی ترکیبـی 

دهنده و مقادیر بیشـتر از آن بـوده کـه نشـان 7/0مقدار 

باشـد )فعـال جامعه آماری میاعتبار باالی پرسشنامه در 

(. با توجـه بـه نتـایج منـدرج در 1395قیومی و مرمنی، 

توان گفت شاخص پایایی ترکیبی برای همه می 3جدول 

دهنده پایـایی مطلـوب است که نشان 7/0متغیرها باالی 

، مقادیر پایـایی 4پرسشنامه است. بر اساس نتایج جدول 

ه بـا توجـه بـه ها به صورت مطلق بلکمرکب )پایای سازه

ها هایشان با یکدیگر( برای همه شـاخصهمبستگی سازه

قبول بودن پایـایی دهنده قابلاست که نشان 7/0بیش از 

 سازه است.

 

 های تحقیقیافته  -5

، نتــایج آزمــون نرمــال بــودن توزیــع 5در جــدول 

اسمیرنوف  -آزمون کولموگروفهای الگو، بر اساس متغیر

افـزار به منظور انتخاب روش مناسب بـرآورد الگـو و نـرم

 متناسب نشان داده شده است.

 

 اسمیرنوف  –خالصه نتایج حاصل از آزمون کولموگروف  -5جدول 

 ریمتغ zه آمار (sig)داری سطح معنا آزمون جهینت

 ینوآور ییتوانا 141/0 000/0 نرمالریغ

 ندیفرا ینوآور 142/0 000/0 نرمالریغ

 محصول ینوآور 130/0 000/0 نرمالریغ

 یعملکرد نواور 083/0 011/0 نرمالریغ

 

آمده برای دستبا توجه به اینکه سطل معناداری به

است ادعـای نرمـال بـودن  05/0تمامی متغیرها کمتر از 

سازی معادالت مدل شود؛ لذا باید ازها رد میتوزیع متغیر

افــزار و نرم 1سـاختاری بـه روش حـداقل مربعـات جزئـی

Smart-pls  .استفاده شود 

 
1- Partial Least Square (PLS)   

سازی معادالت سـاختاری، شـامل تعـدادی از مدل

ای از روابـط علّـی های آماری جهت بـرآورد شـبکهروش

شود. در مدل است که بر پایه یک مدل نظری تعریف می

قبول روایی واگرا )بارهای عـاملی( گیری، سطل قابلاندازه

(، مقـدار AVEقبول روایی همگرا )بوده و سطل قابل 4/0

 15/0باشد. همچنین در مدل ساختاری، مقـادیر می 5/0
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به ترتیب مقادیر ضعیف، متوسط و قـوی  35/0و  20/0و 

باشند )مرمنی می R 2جهت مقدار ضریب تعیین چندگانه

هــا، اعــداد بــین متغیر 1نمــودار (. در 1395و همکــاران، 

باشند که باید از نظر عالمـت، ضرایب استاندارد مسیر می

بزرگی و معنـاداری مـورد بررسـی قـرار بگیرنـد. در ایـن 

های منتهی به سراالت بارهای نمودار، اعداد بر روی فلش

باشند و از آنجایی که همگـی بـاالتر از عاملی هر سازه می

ی به حذف هیچ سرالی باشند، مطلوب بوده و نیازمی 4/0

هـای های مربـوط بـه متغیرنیست. همچنین داخل دایره

است که تنهـا  2Rزا، مقادیر ضریب تعیین چندگانه درون

زا محاســـبه شـــده و یکـــی از هـــای درونبـــرای متغیر

بینـی دهنده میزان پـیشهای برازش بوده و نشانشاخص

ر هایی است که بر آن تـأثیهمان متغیر توسط سایر متغیر

گذارند. هر چه این مقدار بـاالتر باشـد، بـرازش مـدل می

ــاالتر و درصــد پیش ــی متغیرب ــای وابســته توســط بین ه

 .باشدها بیشتر میمستقل

 

 

 ضرایب استاندارد مسیر  -1نمودار 

 

با توجـه بـه نمـودار فـوق ضـرایب بارهـای عـاملی 

نمایـد. بوده که روایی واگرا را تأییـد می 4/0همگی باالی 

هـا بیشـتر از مقـادیر همچنین ضرایب مسـیر بـین متغیر

ــه  ــک ب ــوب نزدی ــودار  1مطل ــد. نم ــطل 2برخوردارن ، س

های پژوهش و ضـرایب مسـیر بـین معناداری گویه متغیر

الزم بــه ذکــر اســت ســطل  دهــد.هــا را نشــان میمتغیر

قبــول قابــل -96/1و کمتــر از  96/1معنـاداری بیشــتر از 

 باشد.می
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 tمقادیر  -2نمودار 

 

شـود سـطل طور که در نمـودار مالحظـه میهمان

خوبی برخـوردار معناداری بارهای عاملی همگی از مقادیر 

باشد. در ایـن حالـت می 96/1هستند؛ زیرا همگی باالی 

گـردد. گوییم روایی سازه و ساختار سراالت تأییـد میمی

ها، بـه غیـر از ضـریب بـین همچنین در بررسـی فرضـیه

دهـد نوآوری فرایند و عملکرد نوآوری، ضرایب نشـان می

 باشد.می 96/1تأثیر معناداری وجود دارد؛ زیرا بیشتر از 

صـورت به GOF برازش کلی مدل شاخصدر ادامه 

 شود: و متوسط اشتراک محاسبه می   R2میانگین هندسی 

𝐺𝑂𝐹 = √𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ×  𝑅2̅̅̅̅   

ت   R2در این فرمول شاخص واریانس تبیین شده،    و کیفـی

 بوده و مقادیر بیشـتر   COMMUNALITYگیری،  مدل اندازه 

در  (. 1395)فعال قیومی و مرمنی،  باشد  قبول می قابل  0/ 36از 

 .شده است ، نتایج حاصل از برازش مدل آورده6جدول 

 

 ساخته خالصه نتایج برازش مدل محقق -6جدول

 R2 GOF (Goodness Of Fit) متغیرها

 برونزا توانایی نوآوری

681/0 

GOF≥0/36تأیید مدل 

 858/0 نوآوری فرایند

 818/0 نوآوری محصول

 363/0 عملکرد نوآوری

 

 بـرازش کلـی مـدل، شـاخص، 6با توجه به جدول 

محاسبه گردید که برازش مطلوب مـدل را  681/0 مقدار

اسـت، در 36/0دهد؛ زیرا ایـن مقـدار بیشـتر از مینشان 

 گردد.نتیجه برازش کلی مدل، تأیید می

 

 گیری و پیشنهادنتیجه  -6

های ، نتایج آزمون فرضیه2و 1اساس نمودارهای بر

 توان به صورت زیر شرح داد:پژوهش را می
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توانـایی نـوآوری بــر عملکـرد نـوآوری بــا تـأثیر -1

 باشد.میانجی نوآوری فرایند، مابت و معنادار می

برای مسیر توانایی نوآوری و نوآوری فرایند،  tآماره 

بوده و معنـادار اسـت و ایـن آمـاره بـرای مسـیر  46/37

ــوآوری  ــرد ن ــد و عملک ــوآوری فراین ــد و می 105/0ن باش

مسـتقیم تباط با اثر غیرباشد. نکته مهم در ارمعنادار نمی

)میانجی( این است که باید هر دو ارتباط توانایی نـوآوری 

با نوآوری فرایند و نـوآوری فراینـد بـا عملکـرد نـوآوری، 

معنادار باشد تا بتوان اثر غیرمستقیم را محاسبه نمود. بـا 

توجه بـه معنـادار نبـودن رابطـه بـین نـوآوری فراینـد و 

 شود.یه اول رد میعملکرد نوآوری بنابراین فرض

ساس نتایج به دسـت آمـده از آزمـون فرضـیات برا

پژوهش، اگرچه توانایی نوآوری تأثیر مابت و معناداری بر 

توانـد از طریـق نوآوری فرایند دارد، توانایی نـوآوری نمی

نوآوری فرایند بر عملکرد نوآوری اثرگذار باشد. در تبیین 

 ییتوانـا یدـی بنگـاه تول کـی گفت اگر  تواناین فرض می

واند با توجه به تیداشته باشد، م ینوآور ایجاد یبالقوه برا

 دـی های جدفراینـد جـادیو ای بازار موجـب نـوآور طیشرا

. توانایی نوآوری، موجب بهبـود فراینـدهای شود یسازمان

ــه ــول و پروس ــد محص ــا تولی ــاتی ی ــدی )عملی های تولی

دسـت آمـده گـردد. براسـاس نتـایج بـهغیرعملیاتی( می

گــردد نــوآوری فراینــد تــأثیر معنــاداری بــر مشــاهده می

عملکرد نوآوری نـدارد. براسـاس مبـانی نظـری بـه نظـر 

رسد نوآوری در فرایندها باید عملکرد نوآورانه شـرکت می

دهنـدگان بـه پاسـخرسـد را ارتقا دهد. لیکن به نظـر می

دو  نـی ا انـی م یهای پرسشنامه، ارتبـاط معنـادارپرسش

 انـی م یفینکرده و از نظر آنان ارتباط ضـعدرک را  ریمتغ

دست آمده در فرضـیه اول بـا . نتایج بهدو وجود دارد نیا

 سویی ندارد.تحقیقات پیشین، هم

تأثیر توانـایی نـوآوری بـر عملکـرد نـوآوری بـا  -2

 باشد.میانجی نوآوری محصول، مابت و معنادار می

در مسیر توانایی نوآوری و نوآوری محصول  tآماره 

معنـادار اسـت. ایـن آمـاره بـرای مسـیر  بوده و 584/30

باشـد و می 731/2نوآوری محصـول و عملکـرد نـوآوری 

باشد. با توجه بـه دهنده معنادار بودن این مسیر مینشان

گـردد و معنادار بودن هر دو رابطه فرضـیه دوم تأییـد می

یا همان میانجی را محاسبه نمود.  توان اثر غیرمستقیممی

ــر  ــدار ضــریب مســیر در اث ــه مق ــه ذکــر اســت ک الزم ب

دهنـده آن غیرمستیم از ضـرب دو اثـر مسـتقیم تشـکیل

شود )ضـریب مسـیر ارتبـاط بـین مسـتقل بـا حاصل می

میانجی ضرب در مسیر ارتباط بین میانجی با وابسته کـه 

 آید(.دست میبه 905/0×441/0=399/0با ضرب 

نین بر اساس نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق همچ

مشخص شد که نوآوری محصول، میانجی خـوبی جهـت 

باشـد. در تأثیر توانـایی نـوآوری بـر عملکـرد نـوآوری می

هـای بنگاه تـوان گفـتدسـت آمـده میتبیین نتیجه بـه

با ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شهر تهران دیتول

کننـد می جـادیمحصـول اهـای کـه در یتوجه بـه نوآور

ها و یدگـی چیدر مواجـه شـدن بـا پ  یدـی های جدتیقابل

 ،جـهیکننـد و در نتکسـب می ،و بـازار یـط یمح راتییتغ

بدان معناست  نیدهند. ااز خود نشان می یعملکرد بهتر

بـا رقبـا  زیمتمـا دـی جد یخـدمت اـی محصـول  جـادیکه ا

تایج بـا این ن تواند عملکرد نوآورانه شرکت را باال ببرد.می

(، مرشـدلو و 1394مقدم و همکاران )های صادقیپژوهش

(، سیسلیک 2018) هیو و (، راجاپاسیرانا1394همکاران )

(، 2009و همکــاران ) پــوردامــان( و 2018و میکالیــک )

 خوانی دارد.راستا بوده و همهم

 قابلیـتکـه  دهنـدنشان می قیتحق نیا یهاافتهی

شـهر های ع ـو بـورس اوراق بهـادار در شـرکت ینوآور

دارد.  ینـوآور یهـابـر تالش قـویتأثیر مابـت و تهران 

ر بــ  داریمعنــیو  یتــأثیر قــو ینــوآور قابلیــتخصوصــاً 

دارد.  ی و محصـولابـی بازاری، سـازمان ینوآور یهاتیفعال

 یـک ی ینوآور قابلیت رایز ؛مهم هستند اریها بسافتهی نیا

در  انـهنوآور یهـاتـی توسعه فعال یعوامل برا نیتراز مهم

و تفکـر  زهـی دانـش، انگ یگـذارشرکت است. به اشـتراک

روشـن و مـرثر  ینـوآور یاستراتژ فیخالق منجر به تعر

ی را تقویـت که نوآور یسازمان با فرهنگ یکخواهد شد. 

 تیــ توســط افــراد درســت حما ی کــهو ســازمان کنــدمی
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از  یمجموعـه متنـوع  جـادیا یرونـد را بـرا نی، اشودمی

 یسـودآور تجـار میآنهـا بـه مفـاه لیتبـد ژهیوها، بهدهیا

 یتجـار یهادهـی مـرثر ا اسیمق نیکند. همچنیفراهم م

ــوع مناســب دیــ جد ــا ســطل و ن منــابع  ی ازکــه از آنهــا ب

 رایبرتر و هم ب یهادهیا هم برای ایجاد کندیم یبانیپشت

ــابرا. الزم اســتدر تجــارت آنهــا  تیــ موفق  قابلیــت نیبن

 یبـالقوه نـوآور یهاییو دارا هاحوزه ی براینشیب ینوآور

 اـی  نیتریقو ییکند که منجر به شناسایشرکت فراهم م

توسعه  دیشرکت بادر آن شود که یم هاحوزه نیترفیضع

 ی زیـادیهامرلفـه ینـوآور قابلیـت، لیدل نی. به همابدی

تـا دارد  الزم شـرکتدر  یمـرثر نـوآور جینتا ایجاد یبرا

مستمر دانـش و مهـارت  لیامکان استفاده از منابع و تبد

ها و منـافع شـرکت یرا بـرا ستمیبه محصول، فرایند و س

 شـرکت متعاقبـاً ینـوآور تـی فـراهم کنـد. ررف نفعانیذ

 خالق است. اریبس ینوآور جینتا دیمسئول تول

 یهـاتیفعالهمچنین نتایج مطالعه نشان دادند که 

 شـرکت یبر عملکرد نـوآور یمابت و معنادار اثر ینوآور

 اـی کمتـر ارتباط مابت  ی،ابیدارد. محصول، فرایند و بازار

 یسـازمان یرنـوآو اثراما  دارندبا عملکرد شرکت  یشتریب

رسـد ی. بـه نظـر مسـتین دارمعنـی یبر عملکـرد نـوآور

عملکرد  یبرا یمحرک اساس ی،ابیو بازار محصول ینوآور

هسـتند های ع و بـورس اوراق بهـادار در شرکت ینوآور

وجـود دارد.  ینـوآور تـی با قابل یارتباط قو نیکه همچن

در  ینـوآور تـی دهـد کـه بهبـود ررفیامـر نشـان م نیا

 نی. در ـع باشدمی یبهتر نوآور دعملکر محرک ها،شرکت

 یو عملکرد نـوآور یابیبازار ینوآور نیب یحال، رابطه قو

دهـد یشد، نشان م شنهادیپ  قیتحق نیطور که در اهمان

 یاز نـوآور تـی با حما یفرهنگ سازمان جادیا قیکه از طر

بـالقوه، انتظــارات و  انیرا در مــورد مشـتر یکـه اطالعـات

در  یبهتر نـوآور یهاتیفعال ایجاد یبرا یمشتر یازهاین

ــراهم م یابیــ بازار ــوآوریف ــرد ن ــد، عملک ــا  یکن را ارتق

 تـی حما به منظور دیبا رانی، مدلیدل نیبخشد. به هممی

کننـد و در  یشتریب یگذارهیسرما ی،نوآور یهاتیاز قابل

عملکـرد  ینـوآور یهـاتیفعال دـی جد یهـاتالش جهینت

کـه  ییهاشـرکت ،گـرید. از طرف دنشرکت را ارتقا بخش

در فراینـد را دارنـد  یدر جهـت نـوآور دـی جد یهاتالش

بهتر در شرکت را  یابیبازار یهاتیتوسعه محصول و فعال

در مــورد  زیــ فراینــد همــه چ یکننــد. نــوآورمی لیتســه

کاهش زمـان چرخـه اسـت کـه منجـر بـه کـاهش کـار 

د. تمرکـز بـر سـازیتر ممـرثر را و فراینـدشـده  یریدرگ

که  ینوآور فرهنگ قیاز طر یفرایند ینوآور یهاتیفعال

خـود  یهـاتـی و توسعه قابل ایجادبه  بیکارمندان را ترغ 

 جـادیبه ا ازین های بورسیشرکت، لیدل نیکند. به همیم

حـل مـرثر ها بـه سـمت راهدهـی پـرورش ا جیفرایند، تـرو

ــوآور ــان م ین ــواهد نش ــد. ش ــدیدارن ــه م ــد ک  تیریده

های ع ــو بــورس اوراق در شــرکت ینــوآور یهــاتیقابل

عملکـرد  جیمنجر به نتا ادیبه احتمال ز شیبهادار کم و ب

 شوند.یم محصول

 تـی و درک تـأثیر قابل یمطالعه با هدف بررـس  نیا

در بـورس انجـام شـد.  یو عملکرد نوآور ی، نوآورینوآور

 تـی دهد که شرکت با قابلینشان م قیتحق نیا یهاافتهی

و از  داشـته  یدیشـد اریمابت و بـس  باالتر تأثیر ینوآور

 کنـد کـهی کمـک مـینوآور تیبهبود قابلبه ، قیطر نیا

 نیـیتع یهای ع و بـورس اوراق بهـادار بـراشرکت برای

 ییتوانـا فقداناست. اما  یاساس زیآمتیموفق یهاینوآور

 ژهـی در بـورس بـه و ینوآور یاز موانع اصل یکیو مهارت 

 کـی از  دـی کوچک و متوسط است. بـورس با یهاسازمان

که ضـمن کـاهش  فرهنگیبه  یسنت گریزسکیفرهنگ ر

 ی. بـراتغییـر یابـدکند، یب میتجربه را ترغ  یمال سکیر

منـابع  از دـی با های بورسیشرکتهدف،  نیبه ا یابیدست

تـازه از کارمنـدان،  یهادهـی به ا ی، دسترسینوآور دیجد

 کـهبهـره ببرنـد خود  یشرکاگذاران و هی، سرماانیمشتر

در صـدر  1گـراپیشـرفت یبه نوبه خود بـه رهبـر این امر

 دارد. ازیسازمان ن

 ییرا به عنوان توانـا ینوآور قابلیت، قیتحق نیدر ا

 نـدهیآ یمشتر یازهاین ،انتظارات یی سریعدرک و شناسا

 درونو پاسخ مناسب، کاربرد کارمندان  بالقوه انیو مشتر

 
1- Progressive Leadership 
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 یبـا توسـعه فرهنـگ سـازمان یو دانـش خـارج یسازمان

آنها بـه تبدیل و  دیجد یهادهیا جادیا یبرا ینوآور میحا

 ازهـای. توجه به نمیکنیم فیتعر آمیزیتموفق یهاینوآور

 اریبـس  هاشـرکت تـی موفق یبرا آتی یو انتظارات مشتر

 نـدهیکنـد تـا در آیک مها کـم مهم اسـت و بـه شـرکت

آنها به  لیو تبد دیجد یهادهیا ایجادها در متوجه فرصت

های کـل شـرکت ینـوآور . قابلیـتباشند دیجد یهادهیا

کارکنـان  تـی ع و بـورس اوراق بهـادار عمـدتاً بـه خالق

دهــد کــه یمطالعــه نشــان مــ  نیــ ا جینتــا .دارد یبســتگ

در  ینـوآور یماـح  یبا فرهنـگ سـازمان، کارمندان خالق 

 های بورسیشرکت یفرهنگ سازمان ایجادارتباط هستند. 

ــه ــرا یروشــ ، نوآوران ــم ب ــا یمه ــود توان ــوآور ییبهب  ین

 نـی ا هـی های ع و بورس اوراق بهادار اسـت. بـر پاشرکت

های ع ـو بـورس شـرکت یفرهنـگ  ینوآور جادیاساس، ا

برسـد،  یرهبـر اجماع و رضایتبه  دیاوراق بهادار ابتدا با

اتخاذ  میو تحک یطراح یبرا یعلم کردیاساس، رو نیبر ا

 یسنت ی، ساختار سازماندیوکار جدکسب طیشود. در مح

، روی ریـی و تغ یمهـار نـوآور لیبه دل های بورسیشرکت

 .اسـت سازمان، فرایندروند اصالح هم انباشته شده است. 

 یهاو وحــدت فراینــد تیــ بــر تمام یدر شــرکت، طراحــ 

 یامر بر فرهنـگ سـازمان نیا نیدارد. بنابرا دیسازمان تأک

 یبـه بهبـود همـاهنگ کـهگـذارد یتأثیر م ینوآور حامی

 ینقش مهمو کند یکمک م هامیان کارکردی بین بخش

را از  یکند کـه نـوآوریم فایا یجو سازماننوعی  جادیدر ا

 یبـرا یخـارج طیمح زا انهنوآور یهاکشف فرصت قیطر

. کنــدترغیــب می زیآمتیــ موفق یآنهــا بــه نــوآور تبـدیل

مورد  یفاکتورها نیتراز مهم یکی ینوآور قابلیت نیبنابرا

که افـراد  باشدمی یزوریشامل کاتال که است رانیمد ازین

به سازمان  مورد نیکند. ایم قیتشو یسازمان را به نوآور

 یها، خـدمات و مــدلتمحصــوالبـه کنـد تــا یکمـک م

 قابلیـتامـر،  نـی . بـا اشـاره بـه ادست یابـدبرتر  یتجار

 است. ییهاتیفعال نیمحرک چن ینوآور

مـورد بحـث در پـژوهش در راستای بهبود روابـط 

 گردد:ذیل ارائه می حاضر پیشنهادهای

 هـای ویـژه درشـود بـا ایجـاد قابلیتپیشنهاد می-

 های جدیـدجذب تکنولوژیو همچنین  طراحی محصول

 ،توانـایی توسـعهو تقویـت  وکارکسـباساسی و کلیـدی 

و تنـوع بخشـی بـه آنـان و  طیف وسـیعی از محصـوالت

روز بـا محصـوالت بـه جایگزینی محصوالت منسوخ شـده

 المللی به افزایش سطل نوآوی محصول پرداخته شود.بین

ــتفاده از  - ــا اس ــا ب ــد ب ــوالت جدی ــعه محص توس

، ارد فعلــیمشخصــات فنــی و عملکــردی متفــاوت از مــو

ــه ــد در مولف ــت تولی ــزایش کیفی ــالل اف ــر ومص ها، عناص

و  توسـعه محصـوالت اصـلیو همچنین  محصوالت فعلی

به افزایش سـطل  اضافه کردن عناصر جدید به محصوالت

 پرداخته شود.عملکرد نوآورانه 

های ذیـل جهت انجام تحقیقاتی در آینده، پیشنهاد

 گردد:ارائه می

هـای دیگـری معه آماریتحقیق حاضر را در جا -1

در جـوامعی کـه تـأثیر مسـتقیم و  ؛ بـه ویـژهانجام دهند

مستقیم توانایی نوآوری بـر عملکـرد نـوآوری مهـم و غیر

 باشد.  ضروری می

بندی عوامل مرثر بر عملکرد شناسایی و اولویت -2

 محورینوآورانه با رویکرد مشتری

نوآوری بررسی تأثیر توانایی نوآوری بر عملکرد  -3

هـای کنتـرل انـدازه شـرکت، شرکت با اسـتفاده از متغیر

 های مالی و حقوق صاحبان سهاماهرم

ــتفاده از متغیر -4 ــا اس ــق ب ــدل تحقی ــای در م ه

عملکـرد  میانجی عملکـرد بـازار و عملکـرد تولیـد، تـأثیر

 ارزیابی گردد. نوآوری بر عملکرد مالی

 

 منابع  -7

  نقــش (.1397) سلطانی، مهدی.نژاد، مهدی؛ دهقانی  ابراهیمی

  نــوآوری  عملکــرد  ارتقای در فناورانه نوآوری هایقابلیت

  در مســتقر هایشرکت )مطالعه بنیاندانش هایشرکت

های  پژوهش نشریهتهران(.    دانشگاه  فناوری  و  علم  پارک

 .83-109(،  41)11عمومی،    مدیریت
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مــریم.   ،ســرامحمد روضــه ؛عاطیه ،صفردوست؛ مهدی ،الیاسی

(. بررسی نقش اســتراتژی نــوآوری بــر عملکــرد  1397)

  بنیانهای دانشها )مورد مطالعه: شرکتنوآورانه سازمان

اندیشه مدیریت راهبــردی  نشریه . حوزه زیست فناوری(

 .204-185(،  1)12،  )اندیشه مدیریت(

ــی؛ ذره ــری، مرت  ــدم،  اکب ــزاده مق ــام؛ علی ــجاع، اله پرورش

ه و  (. تأثیر نوآوری بــاز واردشــوند1397السادات. )شکوه

هــای فنــاوری  شونده بر عملکرد نوآوری در شرکتخارج

 . 157-184(،  2) 6نشریه مدیریت توسعه فناوری،  اطالعات.  

ــیال. ) ــدانا؛ محمدصــادقی، ل ــأثیر  (. بررســی1397اورک، مان   ت

  عملکــرد و شده تمام بهای بر تأمین زنجیره یکپارچگی

  مــدیریتهــای فعالیــت میانجی متغیر طریق از نوآوری

  اقتصــاد،  مطالعــات نشــریهقــانون.    حاکمیــت  و  ریســک

 .255-243(،  1)4حسابداری،    و  مالی  مدیریت

(. اثــر  1394ایمانی، صاحب؛ گسکری، ریحانه؛ قیتانی، البــرز. )

بازاریابی داخلی بر عملکرد کارکنان: اثر میانجی نوآوری  

گاز  برداری نفت و  ی تابع شرکت بهرههاسازمانی در اداره

 . 315-338(،  2) 7نشریه مدیریت بازرگانی، آغاجاری.  

(.  1395بهار؛ جودزاده، مهتا؛ پورانجنار، عافیــه. )پورانجنار، گل

فرین با خالقیت و نوآوری و  رابطه رهبری تحولبررسی 

، شماره  های بازرگانینشریه بررسیکارآفرینی سازمانی. 

77  ،93-79. 

محمــد؛   ،یمحمــود؛ گشتاســب ،یمقدم، محمدرضا؛ زمانیصادق

ــجاع ــری  ،یش ــوآور  یبررســ .  (1394. )اس ــرد ن   یعملک

قطعــات    دکننــدهیتول  یهادر شــرکت  دیــ محصــول جد

  تیریفصــلنامه مــد ی.مطالعــه علـّـ  کی: رانیخودرو در ا

 .123-150(،  2)3ی،  توسعه فناور

نقــی،  حاجبــه؛ علــیاصفهانی، صدیقه؛ رجبی فرجــاد، طوطیان

کننــده و  (. تأثیر فرهنگ نوآوری حمایت1397فاطمه. )

ــر امنیــت مجموعــه ــوآوری ســازمان ب هــای  عملکــرد ن

نشریه مطالعات حفارــت و امنیــت انتظــامی،  اطالعاتی. 

13(49  ،)128-103  . 

  بــر کــارآفرینی بــه گــرایش تأثیر (. بررسی1396غیبی، امیر. )

 موردی:  مطالعه)  بازاریابیهای  قابلیت  و  نوآوری  عملکرد

  هاینشریه پژوهشتهران(.    شهر  در  پارسیان  بانک  شعب

 .39-56(،  20)3حسابداری،    و  مدیریت  در  جدید

  یآمار  یهالیتحل(. 1395منصور. ) ،مرمنیعلی؛  ،قیومی فعال

 تهران: مرلف.  .SPSSبا استفاده از  

  .  (1394). زهرا ،یپور، محمدصادق؛ عابدیمرشدلو، احسان؛ عل

بنگاه    کیمحصول در  ینوآور یارتقا یراهکارها یبررس

.  کشــاورز(  یمیشــ  ی: شرکت ملیمورد ه)مطالع یدیتول

 .63-76  (،11)6وکار،  پژوهشنامه اقتصاد و کسب  نشریه
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