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 چکيده

از  قیباشد. از لحاظ هدف تحق یسازمان بر عملکرد نوآورانه کارکنان م کیاستراتژ یها تیقابل ریحاضر تأث قیهدف از تحق
کارکنان اداره کل  هیپژوهش را کل نیدر ا ی. جامعه آمارباشند یم یهمبستگ قیاز لحاظ روش انجام تحق ،ینوع کاربرد
به صورت  یرینفر است. روش نمونه گ 061 دهد؛ که تعداد آنها برابر یم لیتشک لیاستان اردب ییو دارا یامور اقتصاد
جدول  نیاز جدول مورگان استفاده شده است که طبق ا زیحجم نمونه ن نییتع یباشد. برا یم یطبقه ا یروش تصادف

 خشانجام شده است. در ب یو عمل یحاضر در دو بخش نظر قیتحق .بدست آمده است 001برابر  یتعداد نمونه آمار
اطالعات  یجمع آور یبرا ،یبدست آمد و در بخش عمل یو اسناد یاطالعات الزم با استفاده از روش کتابخانه ا ،ینظر

و  زرلیداده ها با استفاده از نرم افزار ل لیو تحل هیاست. تجز دهیاستاندارد استفاده گرد یو از پرسشنامه ها یدانیم از روش
سازمان  کیاستراتژ یها تیاز آن است که قابل یحاک قیتحق یها افتهی جیانجام گرفته است. نتا یآزمون معادالت ساختار

 دارد.  یمعنادار ریبر عملکرد نوآورانه کارکنان تأث

  .لیاستان اردب ییو دارا یاقتصاد امور کل اداره نوآورانه، عملکرد ،سازمان کیاستراتژ یها تیقابل :یديکل واژگان

 

 مقدمه
شود. تعبیر می نوآوریحل جدید، همان چیزی است که عموماً از آن به  له و رسیدن به یک راهأنگاه کردن متفاوت به مس

 ی جدید با یکگرفتن یک ایده افتد و حاصل آن شکلدر حقیقت، فرآیندی است که در ذهن فرد خالق اتفاق می نوآوری
      های  کند نوآوری و مباحث مرتبط با آن را، چه در زمینهراه حل ابتکاری و نوآورانه است. دنیای امروز تالش می

درستی بشناسد و ابعاد مختلف آن را توسعه  کار، بههای مدیریت و کسب و تربیتی، و چه در زمینهشناسی و علومروان
اند، گویای ها نوشته شده های افزایش نوآوری در افراد و در سازمان ی تکنیکههای فراوانی که تاکنون دربار دهد. کتاب

شود که افراد از تنها باعث می ی آن در سازمان، نهنوآورانه و توسعه باشند که توجه به نوآوری و عملکرداین حقیقت می
های بزرگ  وری و رسیدن به موفقیت رهبرد سازمان و افزایش بهتری کنند، بلکه در پیشخود احساس رضایت بیشکار
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ت امروزه اافزون دانش و فناوری و جریان گسترده اطالعبا پیشرفت روز (.0211 ،احمدی و همکارانای دارد )سهم عمده
خالق با مشکالت روبرو شده و به حل آنها بپردازند و با این هایی است که بتوانند با مغزیجامعه ما نیازمند پرورش انسان

تواند بر نوآوری تاثیر داشته رویکرد نیاز به آموزش و تقویت خالقیت و خلق افکار نو و شناسایی و مطالعه عواملی که می
تواند به ها مینوآورانه در سازمان اهمیت خاصی برخوردار است. افزایش عملکردای شکوفا از باشد، برای رسیدن به جامعه

کارآیی و در نتیجه افزایش ها، جلوگیری از اتالف منابع، کاهش بروکراسی زینهارتقای کمیت و کیفیت خدمات، کاهش ه
ای که  شغلی در کارکنان منجر گردد. شاید برای همین است که چالش عمدهوری و ایجاد انگیزش و رضایتو بهره

ه افراد استفاده کرده و های بالقو با آن روبرو هستند این است که چگونه از استعدادها و توانایی 00مدیران در قرن 
ها برای نیل به این هدف؛ مدیران و کارکنان سازمان  (.0210 ،صادقی و محتشمیهای سازمانی را تسریع نمایند ) نوآوری

های فکری، گذار بر نوآوری و باآگاهی از میزان خالقیت و تقویت آن از حداکثر توانمندیتوانند با شناسایی عوامل تاثیرمی
گرفته و از طریق ایجاد، پرورش و کاربردی نمودن خالقیت، روحیه خود در جهت پویاکردن سازمان بهره ذهنی و عقلی

تک کارکنان سازمان تقویت کند. از طرفی جسارت علمی، انتقادگری و انتقادپذیری، روحیه علمی و پژوهش را در تک

تواند سازمان را تبدیل این امر می وجود آید.سازمان به کاری را فراهم آورد تا زمینه این امر درمدیریت سازمان نیز ساز و
ها و کاال و خدمات جدید از طریق تراوشات های گذشته و تولید افکار، اندیشهکند که بازنگری روالبه یک سازمان خالقی

و  ود )محقرعنوان یک ارزش نهادی جزء باورهای مشترک سازمان شبه فکری کارکنان سرلوحه کار آن باشد و نوگرایی
ای و سنتی عمل کردن شهره هستند و تغییرات نوآورانه در های بزرگ دولتی اغلب به کلیشه(. سازمان0211 ،پنجهآتشین

هایی یی از جمله سازماندارا و یاقتصاد امور کلشود، ادارهو سنتی می ای  های کلیشهسختی جایگزین روشها به آن
با عملکرد صحیح آن پیوند خورده است. اگر این سازمان نتواند در برابر مسائل و  نوعیاست که کل اقتصاد جامعه به 

های از خود نشان دهد و کارکنان آن تالش کنند که پاسخ مسائل موجود را با همان روش مشکالت سازمانی نوآوری
های استراتژیک د. قابلیتسابق بدهند، ممکن است در رسیدن به اهداف سازمانی کالن و استراتژیک با مشکل مواجه گرد

      رقابتی پایدار ایجاد  امتیاز سازمانی که برای یها استراتژی ایفایکارکنان در طراحی و  تواند برایسازمانی، که می
 نیرویکه به  باشدمیاستراتژیک، مفهومی  قابلیت تواند در عملکرد نوآورانه کارکنان اثرگذار باشد. نیز می ،نمایدمی

در بیشتر  .شود ، مربوط مینمایدمیرقابتی پایدار ایجاد  امتیازی که برای شرکت یها استراتژی ایفایدر طراحی و کارکنان 
)اعرابی و  فردی به منحصر -0ک ارزش استراتژی -0اند.  های استراتژیک را از دو بعد سنجیده متون مدیریتی قابلیت

 برای که فرد تخصص از برگرفتهاستراتژیک  هایمزیت نسبت ازباشد می عبارت استراتژیک ارزش(. 0216 ،مورعی
 کارکنان استراتژیک ارزش. شود می متحمل فرد آن سازمان بابت که هاییهزینه تمامی به است،گردیده  ایجاد مشتریان

)اولریچ و  است وابسته شرکت برای ای هسته های قابلیت یا رقابتی هایمزیت به برای حصول ها آن بالقوه توانایی به
 سازمانفردی   به و منحصرست اقابتی رتمایز بسته به خلقدی وایازتا حد  سازمانتژیک استراهمیت ا (.0100 ،0لیک

، 0)کلیس و مونتگومری گذارد میتأثیر ، گرفته شوندنظر درقابتی رنکه منبع مزیت ای آبرها  آنمستقیم بر قابلیت طور  به
ی قبارتوسط تواند  ده، نمیجایگزین بوها غیرقابل  آنکه تخصص ی حدعنوان   را بهسازمان فردی   به (. منحصر0105

  ای از زمان ها در برههامروزه سازمان(. 0100 ،اولریچ و لیک) کنیم میتعریف د، شوسازی  و شبیهبالفعل تقلید ه و بالقو
سرعت و باالخره فراصنعتی، عصر جامعه اطالعاتی، عصردانش، عصرجمله عصراند که تحت عناوین مختلف از قرار گرفته

های ژرف جهانی آماده خالقیت و نوآوری مطرح شده است؛ و خود را در جهت مدیریت تغییرات شتابان و دگرگونیعصر
ها پذیرفته شده است. عنوان اصلی اساسی از عوامل مهم بقای سازمان ای که خالقیت و نوآوری بهگونهسازند؛ بهمی
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و آموزش خالقیت تاکید بسیار  انهنوآور عملکردشناخت عوامل تاثیرگذار بر براساس این استدالل، کشورهای پیشرفته بر
های بدیع و خالق برای مسائل پیچیده ارائه نگر، که رهیافتکرده و در این راستا در انتخاب افراد خالق، نوآور و آینده

با کارکنانی دارای عملکرد نوآورانه  هایسازمان(. 0210 ،صادقی و محتشمیاند )ول داشتهکنند توجه خاص مبذ
که  هایی استپذیری آنها در رویارویی با بحرانها انعطافترین ویژگی این سازمانای را دارا هستند. مهمخصوصیات ویژه

اداره کل های بزرگ امروزی از جمله سازمانی در حد  های بزرگ دولتی است. سازمان های سازمانویژگیغالباً ناشی از 
مجبور هستند برای غلبه بر مشکالت عمده سازمانی دارای کارکنانی با عملکرد  لیاستان اردب ییو دارا یاقتصاد امور

ا از اهداف بست بکشاند، و کلیت سازمان رحل مسائل سازمانی را به بنتواند راه چنین کارکنانی می نوآورانه باشند، نبود
ها است و یکی از جمله راهکارها در این زمینه توجه ویژه به نیروی انسانی در سازمانکالن و استراتژیکش دور سازد. از

فراگرد بهبود  (.0210، باشند )بهرامی و همکارانسازمان میهای استراتژیک  قابلیتمتدهای اصلی در این توجه 
یافتن به بینش علمی و توسعه در آن نیازمند  توسعه است و دست کلید اصلی واقع در سازمانهای استراتژیک  قابلیت
        که به توسعهپذیر نخواهد بود مگر این باشد و این امکان انسانی می خاص برای نیروی مناسب و شرایط محیط
های کارکنان سهم متفاوتی در  تهای استراتژیک، قابلی قابلیت پایه مالحظهاز طرفی بر  .انسانی توجه ویژه شود نیروی
 لیاستان اردب ییو دارا یاداره کل امور اقتصاد. (0210 ،اجلوی )پروانهنمایند  به اهداف استراتژیک سازمان ایفا می رسیدن

  سازمانی، مساله عملکرد نوآورانه کارکنان خود را تحت تاثیر قرار دهد،  استراتژیک هایقابلیتاگر بتواند با استفاده از 
رو در این های دولتی یعنی مقاوت در برابر تغییر و نوآوری را مرتفع سازد. از این تواند یکی از مشکالت عمده سازمانمی

کل امور اداره ننوآورانه کارکنا عملکرد سازمان بر کیاستراتژ یهاتیقابل ریتأثتحقیق سعی  بر آن است تا به بررسی 
عملکرد نوآورانه  سازمان بر کیاستراتژ یهاتیقابلپرداخته شود و مشخص گردد که  لیاستان اردب ییو دارا یاقتصاد
 توانند داشته باشند؟چه تاثیری می نکارکنا

 

 پژوهشو پيشينه  ینظر یمبان

 عملکرد -الف
تعریف  یند تبیین کیفیت اثر بخشی وکارایی اقدامات گذشته. مطابق اینت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد. فرآعملکرد در لغ

ی چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات یا  ( کارایی که توصیف کننده0شود:  عملکرد به دو جزء تقسیم می
( اثربخشی که 0 محصوالت است، یعنی رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب دروندادها برای تولید بروندادهای معین؛ و

 (.0210 ،ی است )رهنوردی نیل به اهداف سازمانی درجهتوصیف کننده
 عملکرد فردی  .0

های یک شخص  توان به عنوان نتایج کسب شده در نظر گرفت. از لحاظ فردی، عملکرد به سوابق موفقیتعملکرد را می
گذارد و صرف نظر از هدف به اشاره دارد. عملکرد عبارت از آن چیزی است که شخص به عنوان سابقه از خود به جای می

تری  توان به دیدگاه جامعآید. اگر عملکرد هم براساس رفتار و هم براساس نتایج تعریف شود در آن صورت میوجود می
درباره آن دست یافت. عملکرد هم به معنای رفتار و هم به معنای نتایج است. رفتارها ناشی از فرد هستند و عملکرد را از 

 (. 0100 ،کنند )آرمسترانگ حالت ذهنی به حالت عملی تبدیل می
 عملکرد سازمانی  .0

(. 0102 ،0نماید )هوگیری میعملکرد سازمانی شاخصی است که چگونگی تحقق اهداف یک سازمان یا موسسه را اندازه
و افراد از طریق درک استانداردها و اهداف معین  ها  عملکرد سازمانی عبارت است از وسیله کسب نتایج بهتر از سازمان تیم
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رود را بدانند و درک کنند و برای تامین آن پیشنهاد ساده است که وقتی افراد ازآنچه از آنها انتظار می و مبتنی براین
 (.0100 ،انتظارات مشارکت کنند؛ به منظور تامین آن تالش خواهند نمود )آرامسترانگ

 مدیریت و ارزیابی عملکرد  .2
 و است فردی و سازمانی به اهداف رسیدن برای آینده هاییتفعال آمیز موفقیت اجرای در بالقوه عاملی عملکرد، مدیریت

 عملکرد مدیریت اساس، این پاداش. بر و کارکنان عملکرد، توسعه ارزیابی گذاری،هدف از: عبارتند آن ارکان مهمترین

 فردی، فرایند و تیمی سازمانی، اهداف تعیین برگیرنده در که جامع است فرایندی بلکه عملکرد نیست ارزیابی مترادف

 و آموزش منظور به کارکنان از و حمایت سودمند بازخوردهای ارائه های پاداش، راهبرد همراستاسازی ارزیابی، اثربخش
 با باید که است مستمر فرایند یک عملکرد مدیریت نظر، این از است. موفقیت سازمان برای نیاز های مورد مهارت توسعه

 محسوب عملکرد مدیریت نظام از جزئی عملکرد ارزیابی مبنا، این باشد. بر همسو نسانیا منابع راهبرد و راهبرد سازمان

 گیرد. رویکردهای قرار می ارزیابی مورد شده تعیین استانداردهای به رسیدن راستای در افراد کاری آن عملکرد در و شده

 هدف مبنای بر مدیریت رویکرد به توانمی جمله آنها از که دارد وجود عملکرد های ارزیابی نظام طراحی برای مختلفی

 زیر صورت به سازمانی و گروهی )بخشی( فردی، سطوح در عملکرد و ارزیابی هدفگذاری بین پیوند آن در که کرد اشاره

 (.0211 ،)رعنایی کردشولی شودمی برقرار
 مهم ابزارهای از رود، یکیمی کار به هاسازمان در اجرایی و اداری مقاصد برای آنکه بر عالوه عملکرد ارزیابی امروزه

 کارکنان توسعه وری و بهره ارتقاء هاارزیابی بیشتر .شود محسوب می ها  سازمان و وری کارکنان بهره عملکرد، بهبود برای

 و یکپارچگی نبودن عملکرد، ارزیابی حوزه در های موجود کاستی از اند. یکیداده قرار خود هدف مهمترین عنوان به را
     بین انسجام ایجاد زمینه در ویژه به مشکل این و است سازمانی مختلف سطوح در نظام اجزای این بین انسجام

 است. تردمشهو کارکنان( فردی فردی )عملکرد سطح و سازمانی سطح در عملکرد ارزشیابی هاینظام
به  را کارکنان عملکرد بتواند که ارزشیابی سیستم یک ایجاد که ( معتقدند0210 ،به نقل از سیدجوادین) کلینر و بویس

 بین را ارتباطی سازمان نتواند یک در عملکرد ارزشیابی سیستم اگر و است دشوار بس کاری کند، منعکس دقیق طور

 مدیریت زمانی سلطانی زعم کارا نیست. به قطع طور به سیستم آن کند، ایجاد سازمانی اهداف و کارکنان عملکرد

 بین یکپارچگی ایجاد توافق این برقراری الزمه که باشد داشته وجود سازمان توافقی و فرد بین که است مؤثر عملکرد

 است پایین سازمانی تا باال سطوح از عملکرد های ارزیابی نظام بین یکپارچگی ایجاد همچنین و و سازمانی فردی اهداف
 عملکرد سازمانی مدیریت الگوهای از گیریبهره موضوع، این با برخورد برای موجود رویکردهای از یکی(. 0210 یدعائ)

 ایجاد برای ترین روش راستا ساده این در گیرد. قرار می استفاده مورد ها  سازمان ای در گسترده شکل به که است

 سازمانی عملکرد مدیریت الگوهای دادن قرار با مبنا که است این عملکرد ارزیابی هاینظام بین انسجام و یکپارچگی

 استخراج سازمان آن کارکنان عملکرد ارزشیابی برای را های مناسبی و شاخص معیارها سازمان، یک در استفاده مورد

 توان ترتیب در راستای ارزیابی عملکرد می این داد. به قرار استفاده مورد کارکنان عملکرد فرایند ارزشیابی در و کرده

  طراحی و کارکنان عملکرد مورد در قضاوت برای انسانی منابع عملکرد کلیدیهای شاخص تعیین را ترین هدف مهم
 ابزار کارآمدی عنوان به منتخب سازمانی عملکرد مدیریت الگوهای گیری از بهره با کارکنان ارزشیابی عملکرد یالگو

ی زدیا و یاعراب ترجمه، 0100)آرمسترانگ  دانست فردی و سازمانی عملکرد های ارزشیابی نظام بین انسجام ایجاد جهت
0216.) 

 کیاستراتژ یهاتیقابل -ب
ترین مزیت رقابتی برای  توان بیان داشت که نیروی انسانی مهم با توجه به رقابت شدید و تنگاتنگ در دنیای امروزی، می

شود، بنابراین مدیران بایستی آگاه باشند که چگونه با این عامل استراتژیک برخورد کنند و استفاده  هر شرکت محسوب می
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موزند. در این صورت سازمان یک قدرت و نیروی رقابتی قوی کسب خواهدکرد. هر چه موثرتر از این مزیت رقابتی را بیا
مدیریت استراتژیک منابع انسانی رویکردی است کلی و فراگیر برای مدیریت امور کارکنان و هماهنگ کردن استراتژیهای 

ت و مرتبط با محیط داخلی و منابع انسانی با استراتژی تجاری شرکت. مدیریت استراتژیک منابع انسانی به مسایل بلند مد
تلفیق اندیشه مدیریت  .های منابع انسانی است شود و خروجی آن سیاستهایی برای حوزه خارجی سازمان مربوط می

عنوان منابع استراتژیک نگریسته شود و بنابراین  شود که به منابع انسانی به استراتژیک با مدیریت منابع انسانی، باعث می
سازد و دخالت دادن تصمیمات مربوط به امور انسانی را در  ر از سایر عوامل تولید را الزامی میضرورت برخوردی فرات

  (.0210 ،)میرسپاسی سازد های عمده سازمان، اجتناب ناپذیر میاستراتژی گیری  شکل
 استراتژی .0

رفته و بهه هنهر و    میالد به کار میسال پیش از  011واژه استراتژی از لغت یونانی استراتژیا گرفته شده است که در حدود 
هها و  شده است. در تعریف استراتژی آمده اسهت: اسهتراتژی عبهارت اسهت از طهرح      علم هدایت نیروهای نظامی گفته می

های مدیریت برای کسب نتایج منطبق با رسالت و هدفهای سازمان در جای دیگر آمهده اسهت: اسهتراتژی طرحهی      برنامه
برای رسیدن به هدف از برتریهای ویژه موسسه برای رویارویی با تغییهرات عمهده محیطهی     است جامع، واحد و کامل که

کند. بروس هندرسون صاحبنظر برجسته و موسس گروه مشاوران بوسهتون، اسهتراتژی را ایهن گونهه تعریهف       استفاده می
اعرابهی و  ) داند ریت این تمایز میکند: ایجاد یک مزیت منحصر به فرد برای تمایز سازمان از رقبا؛ و اساس کار را مدی می

 . (0216 ،مورعی
پژوهش حاضر صورت گرفته است.  یرهایمتغ نهیدر زم زین یگریذکر است که مطالعات د انیمطالب فوق، شا لیدر تکم
 از نوآوری عملکرد بر فراگیر کیفیتمدیریت اقدامات تأثیر بررسی عنوان تحت تحقیقی در (0211) پنجهآتشین و محقر
 به توجه با فراگیر کیفیت مدیریت اقدامات ارتقای که دادند نشان بانکرینگ صنعت در سازمانی یادگیری قابلیت مسیر

 بانکرینگ حوزه در فعال هایشرکت نوآوری عملکرد بر غیرمستقیم طوربه دارد، سازمانی یادگیری قابلیت بر که تأثیری
 مدیریت اقدامات متغیر بانکرینگ صنعت هایشرکت در شد شخصم پژوهش نتایج اساس بر گیری:نتیجه است. تأثیرگذار

 در (0211) پورنیک .کندمی بینیپیش را سازمانی یادگیری استطاعت تغییرات از درصد 15 حدود در فراگیر کیفیت
 ویالگ که داد نشان کارکنانکار محیط توانمندسازی طریق از سازمان نوآورانهعملکرد ارتقاء عنوان تحت تحقیقی

 سازمان نوآورانه عملکرد بر 1.1 رگرسیونی ضریب با کار محیط سازی توانمند و است مطلوبی برازش دارای پیشنهادی
 تأثیر بیشترین 1.001 رگرسیونی ضریب با سازمانییادگیریبعد کار، محیط سازیتوانمند ابعاد بین از دارد. مثبت تأثیر

 با دمکراتیک رهبریسبک ،1.011 رگرسیونی ضریب با کارنیروی تنوع ابعاد و داشت سازمان نوآورانه عملکرد بر را مثبت
 و احمدی داشتند. قرار بعدی های رده در 1.000 رگرسیونی ضریب با منعطف سازمانیساختار و 1.001 ونیرگرسی ضریب

 تالطم گریتعدیل نقش بر تاکید با شرکت نوآورانه عملکرد بر باز نوآوری تاثیر عنوانتحت تحقیقی در (0211) همکاران
 نوآورانه عملکرد بر باز نوآوری که دادند نشان سمنان( شهر تولیدی متوسط و کوچک هایشرکت موردی: )مطالعه بازار

 در (0211) همکاران و الیاسی باشد.می معنادار بازار تالطم گری تعدیل نقش همچنین دارد، داریمعنا تاثیر شرکت
 بنیان دانش هایشرکت مطالعه: )مورد هاسازمان نوآورانه عملکرد بر نوآوری استراتژی نقش ررسیب عنوان تحت تحقیقی

 استراتژی میانجی نقش همچنین گرفتند. قرار تایید مورد پژوهش فرضیات تمامی که دادند نشان فناوری( زیست حوزه
    رابطه بررسی عنوان با پژوهشی در (1602) سپاهیان شد. تایید متغیرها بین یرابطه در توسعه، و تحقیق نوآوری
 مخابرات شرکت موردی: )مطالعه سازمان عملکرد و رقابتی استراتژی پذیری،انعطاف با کارکنان استراتژیک هایقابلیت

    و رقابتی راهبرد با کارکنان استراتژیک هایقابلیت روابط آمده بدست نتایجبه این نتیجه رسید که  زاهدان( شهر
 با رقابتی استراتژی رابطه و سازمان راندمان و رقابتی راهبرد با استراتژیک پذیریانعطاف استراتژیک، پذیریانعطاف
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و همکاران  0مک دونالد شدند. واقع تأیید مورد پژوهش هایفرضیه تمامی و کرده،برآورد معنادار را سازمان راندمان
به  های چند جانبه متمرکز بر پایداریکسب ارزش از همکاری رایهای استراتژیک ب( در تحقیقی با موضوع قابلیت0101)

هایِ های استراتژیک باالیی هستند در همکاری با دیگر سازمان قابلیتهایی که دارای این نتیجه رسیده بودند که سازمان
دست  ها بهها و موفقیتیافته، نتایج بهتری را از همکاری برای کسب بیشترین ارزشهای استراتژیک توسعهدارای قابلیت

صنایع تولیدی  نوآورانه درکننده ارتقا عملکرد( در تحقیقی با موضوع عوامل تعیین0101و همکاران ) 0چون هی آورند.می
کار و نیز رضایت کارگران از محیط واحدهای تولیدی های دوره در طولبه این نتیجه رسیده بودند که؛ آموزش در مالزی

 داری داشته باشند. اند، بر ارتقا عملکرد نوآورانه درصنایع تولیدی اثر مثبت معنیمی هستند که توانستهاز جمله عوامل مه
نیز  0106های استراتژیک با دلبستگی شغلی، ارتباط دارد؛ آنها در سال ( دریافتند که قابلیت0106) 2السبنجر و همکاران 

کارکنان با دلبستگی های استراتژیک قابلیتتباط بین رضایت شغلی، با مطالعه تعدادی از پرستاران کانادایی، متوجه ار
تمایل به ترک سازمان بوسیله آنان بوده است ترین علت عدمشغلی شدند؛ و اخذ کردند که دلبستگی شغلی پرستاران، قوی

       ورانه منابع انسانی( در بررسی آثار مدیریت نوآ0105) 0دافیمک. داری داردهای استراتژیک رابطه معنیقابلیتو با 
مالک استخدام، پاداش و آموزش برای نمایش دادن عملیات استراتژیک منابع انسانی استفاده نمود.  0کارآیی تولید، از بر

 5شکاراتان و الکساندراو نشان داد که انسجام انواع عملیات استراتژیک منابع انسانی با بهبود میزان تولید همراه است. 
( در پژوهشی به بررسی امکانات و در هم صنایع نظامی و منابع انسانی به منظور نوآوری فنی در روسیه تأدیه 0100)

 ترین عامل در گزینش نوآوری است.  انسانی مهمکردند و به این نتیجه رسیدند که سنجش کیفیت منابع
 

 رضيه های پژوهشف
 فرضیه اصلی: 

 معناداری دارد. تأثیر کارکنان ورانهنوآ ملکردبر ع سازمان کیاستراتژ یها تیقابل -0
  های فرعی:فرضیه

 دارد. یمعنادار ریتأث کارکنان رفتاری ینوآوربر  یفرد به منحصر -0 -0
 تأثیر معناداری دارد. کارکنان یندیفرآ ینوآوربر  یفرد به منحصر -0-0
 تأثیر معناداری دارد. کارکنان استراتژیک ینوآور بر یفرد به منحصر -0-2
 تأثیر معناداری دارد. کارکنان رفتاری ینوآوربر  کیاستراتژ ارزش -0-0
 تأثیر معناداری دارد.  کارکنان یندیفرآ ینوآور بر کیاستراتژ ارزش -0-5
 دارد. یمعنادار ریتأث کارکنان استراتژیک ینوآور بر کیاستراتژ ارزش -0-6
 کند.  بینی میرا پیش کارکنان ینوآور عملکردتغییرات متغیر  یفرد به منحصر و کیاستراتژ ارزش  -0-1
 

 شناسی پژوهش روش 
 یها تیقابل ریو هدف آن تأث باشد یم یهمبستگ -یفیاز لحاظ روش توص ،یاز نوع کاربرد قیاز لحاظ هدف تحق

 یاست. روش گردآور لیاستان اردب ییو دارا یسازمان بر عملکرد نوآورانه کارکنان اداره کل امور اقتصاد کیاستراتژ
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 یکارکنان اداره کل امور اقتصاد هیپژوهش را کل نیدر ا یر. جامعه آماباشد یم یشیمایمورد نظر پ قیاطالعات روش تحق
  یبه صورت روش تصادف یریباشد. روش نمونه گ ینفرم 061دهد؛ که تعداد آنها  یم لیتشک لیاستان اردب ییو دارا
حجم  نییتع یشده است و برا نییدر دو گروه زنان و مردان تع تیبر حسب جنس یباشد که حجم نمونه آمار یم یطبقه ا
 بدست آمده است. 001برابر  یجدول تعداد نمونه آمار نیاز جدول مورگان استفاده شده است. که طبق ا زینمونه ن

 

 پژوهشیافته های 
 .دارد داری معنی تاثیر کارکنان نوآورانه عملکرد بر سازمان استراتژیک های قابلیت: اصلی فرضیه

همه عوامل بزرگتر از   Tی یل عاملی مرتبه دوم، چون آمارهبا توجه به نتایج بدست آمده از مدل معادالت ساختاری و تحل
یک و دو های استراتژ مربوط به مسیر بین قابلیت Tی  شود. آماره است، لذا هیچ سوال و یا عاملی از مدل حذف نمی 0.16

هستند، لذا هر دو زیر عامل  0.16و بزرگتر از  2.11و  5.65استراتژیک به ترتیب برابر   زیر عامل منحصر بفردی و ارزش
ی  شوند. از طرفی دیگر، آماره های استراتژیک ناشی می تری بنام قابلیت منحصر بفردی و ارزش استراتژیک از عامل کلی

T استراتژیک به   آورانه و سه زیر عامل نوآوری رفتاری، نوآوری فرآیند و نوآوریمربوط به مسیر بین عملکردهای نو
هستند، لذا هر سه عامل سه زیر عامل نوآوری رفتاری، نوآوری فرآیند  0.16و بزرگتر از  2.11و  0.01، 0.01ترتیب برابر 

مربوط به مسیر بین دو  Tی  ل چون آمارهشوند. حا تری بنام عملکرد نوآورانه ناشی می استراتژیک از عامل کلی  و نوآوری
درصد عامل  15است، لذا در سطح اطمینان  0.16و بزرگتر از  0.10عامل قابلیت استراتژیک و عملکرد نوآورانه برابر 

های استراتژیک  داری بر عملکرد نوآورانه دارد. به عبارت بهتر، فرضیه اصلی پژوهش قابلیت قابلیت استراتژیک تاثیر معنی
شود. میزان تاثیر عامل  درصد رد نمی 15در سطح اطمینان  .داری دارد مان بر عملکرد نوآورانه کارکنان تاثیر معنیساز

دهد که یک واحد افزایش در مقدار منحصر بفردی  است. این نشان می 1.51منحصر بفردی بر عملکرد نوآورانه برابر 
 بطور T آماره و مسیر ضرایب عاملی، بارهای به مربوط خروجی شود. درصدی در عملکرد نوآورانه می 51باعث افزایش 

 .است شده گزارش 0 جدول در خالصه
 

 اصلی فرضيه به مربوط داری معنی مقادیر و T های آماره مسير، ضرایب (:9) جدول
 نتيجه Tآماره  ضریب مسير مسير

 به  از 
 

 های استراتژیک قابلیت
 دار ارتباط معنیوجود  5.65 1.61 منحصر بفردی

 دار وجود ارتباط معنی 2.11 1.11 ارزش استراتژیک

 
 عملکرد نوآورانه

 دار وجود ارتباط معنی 0.01 0.01 نوآوری رفتاری

 دار وجود ارتباط معنی 0.01 0.01 نوآوری فرآیند

 دار وجود ارتباط معنی 2.11 1.11 نوآوری استراتژیک

 
 داری دارد. نوآوری رفتاری تاثیر معنیفرضیه اول: منحصر بفردی بر 

 0.01و  0.10مربوط به عامل منحصر بفردی به ترتیب برابر  6و  5سواالت  Tی  با توجه به نتایج بدست آمده، چون آماره
  هستند، لذا این سواالت از مدل حذف خواهند شد. در مورد بقیه سواالت مربوط به هر یک از دو عامل 0.16و کوچکتر از 

نیست، لذا هیچ یک از سواالت دیگر مربوط  0.16هیچ سوالی کمتر از  Tی  ر بفردی و نوآوری رفتاری، چون  آمارهمنحص
منحصر بفردی و نوآوری   مربوط به مسیر بین دو عامل  Tی چنین، چون آماره شود. هم به این دو عامل از مدل حذف نمی
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درصد( بر نوآوری  15فردی تاثیر معنی داری )در سطح اطمینان است، لذا منحصر ب 0.16و کمتر از  0.06رفتاری برابر 
 15داری دارد در سطح اطمینان  رفتاری ندارد. به عبارت بهتر، فرضیه اول منحصر بفردی بر نوآوری رفتاری تاثیر معنی

 .است شده گزارش 0جدول  در خالصه بطور T آماره و مسیر ضرایب عاملی، بارهای به مربوط شود. خروجی درصد رد می
 

 داری مربوط به فرضيه اول و مقادیر معنی Tهای  های عاملی، ضرایب مسير، آماره بار(: 3) جدول
 بار عاملی/ مسير

 ضریب مسير

 نتيجه Tآماره 

 به از

 
 
 

 منحصر بفردی

qa1 1.61 1.11 دار وجود ارتباط معنی 

qa2 1.11 01.16 دار وجود ارتباط معنی 

qa3 1.51 1.02 دار ارتباط معنی وجود 

qa4 1.21 0.10 دار وجود ارتباط معنی 

qa5 1.00 0.10 دار عدم وجود ارتباط معنی 

qa6 1.01 0.01 دار عدم وجود ارتباط معنی 

 
 نوآوری رفتاری

qc12 1.51 --- دار وجود ارتباط معنی 

qc13 0.11 2.25 دار وجود ارتباط معنی 

qc14 1.20 2.10  دار معنیوجود ارتباط 

qc15 1.26 2.11 دار وجود ارتباط معنی 

 دار عدم وجود ارتباط معنی 0.06 1.02 نوآوری رفتاری منحصر بفردی

 
 داری دارد. فرضیه دوم: منحصر بفردی بر نوآوری فرآیند تاثیر معنی

مربهوط بهه نهوآوری     01مربوط به عامل منحصر بفردی و سهوال    6سوال  T ی با توجه به نتایج بدست آمده، چون آماره
هستند، لذا این سواالت از مدل حذف خواهند شد. در مهورد بقیهه    0.16و کوچکتر از  0.10و  0.01فرآیند به ترتیب برابر 

 0.16ههیچ سهوالی کمتهر از      Tی منحصر بفردی و نوآوری فرآیند، چهون  آمهاره    سواالت مربوط به هر یک از دو عامل
مربوط به  Tی  چنین، چون آماره شود. هم یگر مربوط به این دو عامل از مدل حذف نمینیست، لذا هیچ یک از سواالت د

است، لذا منحصهر بفهردی تهاثیر معنهی      0.16و بزرگتر از  0.66منحصر بفردی و نوآوری فرآیند برابر   مسیر بین دو عامل
دوم منحصر بفردی بر نوآوری فرآیند  درصد( بر نوآوری رفتاری دارد. به عبارت بهتر، فرضیه 15داری )در سطح اطمینان 

شود. میزان تاثیر عامل منحصر بفردی بر نوآوری فرآینهد برابهر    درصد رد نمی 15داری دارد در سطح اطمینان  تاثیر معنی
درصدی در نوآوری فرآیند  02دهد که یک واحد افزایش در مقدار منحصر بفردی باعث افزایش  است. این نشان می 1.02

 .است شده گزارش 2 جدول در خالصه بطور T  آماره و مسیر ضرایب عاملی، بارهای به مربوط جیشود. خرو می
 

 داری مربوط به فرضيه دوم و مقادیر معنی Tهای  ، ضرایب مسير، آمارههای عاملی بار(: 3) جدول
 بار عاملی/ مسير

 ضریب مسير

 نتيجه Tآماره 

 به  از 

 
 
 

 منحصر بفردی

qa1 1.66 1.60 دار وجود ارتباط معنی 

qa2 1.11 01.16 دار وجود ارتباط معنی 

qa3 1.61 1.21 دار وجود ارتباط معنی 
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qa4 1.21 0.12 دار وجود ارتباط معنی 

qa5 1.06 0.11 دار وجود ارتباط معنی 

qa6 1.00 0.01 دار عدم وجود ارتباط معنی 

 
 نوآوری فرآیند

qd16 1.55 ---  دار معنیوجود ارتباط 

qd17 1.60 0.21 دار وجود ارتباط معنی 

qd18 1.00 0.10 دار عدم وجود ارتباط معنی 

 دار وجود ارتباط معنی 0.66 1.21 نوآوری فرآیند منحصر بفردی

 
 .دارد داری معنی تاثیر استراتژیک نوآوری بر بفردی منحصر: سوم فرضیه

 نوآوری به مربوط 01 سوال و بفردی منحصر عامل به مربوط 6 سوال T ی آماره آمده، چون بدست نتایج به توجه با
 از یک هر به مربوط سواالت بقیه مورد در. شد خواهند حذف مدل از سواالت این لذا هستند، 0.16 از کوچکتر استراتژیک

 سواالت از یک هیچ لذا نیست، 0.16 از کمتر سوالی هیچ T ی آماره  چون استراتژیک، نوآوری و بفردی منحصر  عامل دو
 منحصر  عامل دو بین مسیر به مربوط T ی آماره چون چنین، هم. شود نمی حذف مدل از عامل دو این به مربوط دیگر

 15 اطمینان سطح در) داری معنی تاثیر بفردی منحصر لذا است، 0.16 از بزرگتر و 0.01 برابر استراتژیک نوآوری و بفردی
 دارد داری معنی تاثیر استراتژیک نوآوری بر بفردی منحصر سوم فرضیه بهتر، عبارت به. دارد استراتژیک نوآوری بر( درصد

 این. است 1.01 برابر استراتژیک نوآوری بر بفردی منحصر عامل تاثیر میزان. شود نمی رد درصد 15 اطمینان سطح در
 .شود می استراتژیک نوآوری در درصدی 01 افزایش باعث بفردی منحصر مقدار در افزایش واحد یک که دهد می نشان

 .است شده گزارش 0جدول  در خالصه بطور T آماره و مسیر ضرایب عاملی، بارهای به مربوط خروجی
 

 داری مربوط به فرضيه سوم و مقادیر معنی Tهای   های عاملی، ضرایب مسير، آماره بار (: 4)جدول 
 بار عاملی/ مسير

 ضریب مسير

 نتيجه Tآماره 

 به از

 
 
 

 منحصر بفردی

qa1 165 1.01 دار وجود ارتباط معنی 

qa2 1.11 01.61 دار وجود ارتباط معنی 

qa3 1.60 1.61 دار وجود ارتباط معنی 

qa4 1.21 0.10 دار وجود ارتباط معنی 

qa5 1.01 0.11 دار وجود ارتباط معنی 

qa6 1.00 0.62 دار وجود ارتباط معنی 

 
نوآوری 

 استراتژیک

qf19 1.21 ---- دار وجود ارتباط معنی 

qf20 1.11 2.51 دار وجود ارتباط معنی 

qf21 1.11 2.11 دار وجود ارتباط معنی 

 دار وجود ارتباط معنی 0.01 1.01 نوآوری استراتژیک منحصر بفردی
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 داری دارد. فرضیه چهارم: ارزش استراتژیک بر نوآوری رفتاری تاثیر معنی

هستند، لذا این  0.16مربوط به عامل نوآوری رفتاری کوچکتر از  00سوال  Tی  چون آمارهبا توجه به نتایج بدست آمده، 
استراتژیک و نوآوری رفتاری،   سوال از مدل حذف خواهد شد. در مورد بقیه سواالت مربوط به هر یک از دو عامل ارزش

لذا هیچ یک از سواالت دیگر مربوط به این دو عامل از مدل حذف  نیست، 0.16هیچ سوالی کمتر از  Tی  چون  آماره
و بزرگتر  0.61استراتژیک و نوآوری رفتاری برابر   مربوط به مسیر بین دو عامل ارزش Tی  چنین، چون آماره شود. هم نمی
اری دارد. به عبارت درصد( بر نوآوری رفت 15استراتژیک تاثیر معنی داری )در سطح اطمینان   است، لذا ارزش 0.16از 

شود.  درصد رد نمی 15داری دارد در سطح اطمینان  استراتژیک بر نوآوری رفتاری تاثیر معنی  بهتر، فرضیه چهارم ارزش
دهد که یک واحد افزایش در مقدار  است. این نشان می 1.61میزان تاثیر عامل ارزش استراتژیک بر نوآوری رفتاری برابر 

 مسیر ضرایب عاملی، بارهای به مربوط خروجی شود. درصدی در نوآوری رفتاری می 61زایش ارزش استراتژیک باعث اف
 .است شده گزارش 5جدول  در خالصه بطور T  آماره و
 

 داری مربوط به فرضيه چهارم و مقادیر معنی Tهای  های عاملی، ضرایب مسير، آماره بار(: 5)جدول 
 بار عاملی/ مسير

 ضریب مسير

 نتيجه Tآماره 

 به از

 دار وجود ارتباط معنی qb7 1.00 0.20 ارزش استراتژیک

qb8 1.55 5.11 دار وجود ارتباط معنی 

qb9 1.50 0.11 دار وجود ارتباط معنی 

qb10 1.65 5.11 دار وجود ارتباط معنی 

qb11 1.00 2.16 دار وجود ارتباط معنی 

 دار معنی عدم وجود ارتباط ---- qc12 1.20 نوآوری رفتاری

qc13 1.51 2.11 دار وجود ارتباط معنی 

qc14 1.51 0.01 دار وجود ارتباط معنی 

qc15 1.50 0.00 دار وجود ارتباط معنی 

 دار وجود ارتباط معنی 0.61 1.61 نوآوری رفتاری ارزش استراتژیک

 داری دارد. فرضیه پنجم: ارزش استراتژیک بر نوآوری فرآیند تاثیر معنی

 0.16و کوچکتر از  0.01مربوط به عامل نوآوری فرآیند برابر  01سوال  Tی  با توجه به نتایج بدست آمده، چون آماره
ک و استراتژی  هستند، لذا این سوال از مدل حذف خواهد شد. در مورد بقیه سواالت مربوط به هر یک از دو عامل ارزش

نیست، لذا هیچ یک از سواالت دیگر مربوط به این دو عامل از  0.16از هیچ سوالی کمتر  Tی  نوآوری فرآیند، چون  آماره
استراتژیک و نوآوری فرآیند برابر   مربوط به مسیر بین دو عامل ارزش Tی  چنین، چون آماره شود. هم مدل حذف نمی

دارد. بر نوآوری فرآیند درصد(  15استراتژیک تاثیر معنی داری )در سطح اطمینان   است، لذا ارزش 0.16و بزرگتر از  2.00
درصد رد  15داری دارد در سطح اطمینان  استراتژیک بر نوآوری فرآیند تاثیر معنی  ارزش به عبارت بهتر، فرضیه پنجم

دهد که یک واحد افزایش  است. این نشان می 1.50شود. میزان تاثیر عامل ارزش استراتژیک بر نوآوری فرآیند برابر  نمی
 عاملی، بارهای به مربوط خروجی شود. درصدی در نوآوری فرآیند می 50تژیک باعث افزایش در مقدار ارزش استرا

 .است شده گزارش 6جدول  در خالصه بطور T آماره و مسیر ضرایب
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 داری مربوط به فرضيه پنجم و مقادیر معنی Tهای  های عاملی، ضرایب مسير، آماره بار(: 6)جدول 
 بار عاملی/ مسير

 ضریب مسير

 نتيجه Tآماره 

 به از 

 
 

 ارزش استراتژیک

qb7 1.20 2.26 دار وجود ارتباط معنی 

qb8 1.12 0.11 دار وجود ارتباط معنی 

qb9 1.10 0.10 دار وجود ارتباط معنی 

qb10 1.00 0.00 دار وجود ارتباط معنی 

qb11 1.20 2.05 دار وجود ارتباط معنی 

 
 نوآوری فرآیند

qd16 1.61 ---- دار وجود ارتباط معنی 

qd17 1.50 0.25 دار وجود ارتباط معنی 

qd18 1.00 0.01 دار عدم وجود ارتباط معنی 

 دار وجود ارتباط معنی 2.00 1.50 نوآوری فرآیند ارزش استراتژیک

 
 داری دارد. فرضیه ششم: ارزش استراتژیک بر نوآوری استراتژیک تاثیر معنی

هستند، لذا  0.16مربوط به عامل نوآوری استراتژیک کوچکتر از  01سوال  Tی  با توجه به نتایج بدست آمده، چون آماره
استراتژیک و نوآوری   این سوال از مدل حذف خواهد شد. در مورد بقیه سواالت مربوط به هر یک از دو عامل ارزش

نیست، لذا هیچ یک از سواالت دیگر مربوط به این دو عامل از  0.16هیچ سوالی کمتر از   Tی استراتژیک، چون  آماره
استراتژیک و نوآوری استراتژیک برابر   مربوط به مسیر بین دو عامل ارزش Tی  چنین، چون آماره شود. هم مدل حذف نمی

 وآوری استراتژیکدرصد( بر ن 15استراتژیک تاثیر معنی داری )در سطح اطمینان   است، لذا ارزش 0.16و بزرگتر از  5.01
 15داری دارد در سطح اطمینان  استراتژیک بر نوآوری استراتژیک تاثیر معنی  ارزش دارد. به عبارت بهتر، فرضیه ششم

دهد که یک  است. این نشان می 1.11شود. میزان تاثیر عامل ارزش استراتژیک بر نوآوری استراتژیک برابر  درصد رد نمی
 به مربوط خروجی شود. ژیک میدرصدی در نوآوری استرات 11واحد افزایش در مقدار ارزش استراتژیک باعث افزایش 

 .است شده گزارش  1جدول  در خالصه بطور T آماره و مسیر ضرایب عاملی، بارهای
 

 داری مربوط به فرضيه ششم و مقادیر معنی Tهای  های عاملی، ضرایب مسير، آماره بار (:7)جدول 
 بار عاملی/ مسير

 ضریب مسير

 نتيجه Tآماره 

 به  از 

 
 

 ارزش استراتژیک

qb7 1.20 2.52 دار وجود ارتباط معنی 

qb8 1.11 5.10 دار وجود ارتباط معنی 

qb9 1.16 6.01 دار وجود ارتباط معنی 

qb10 1.05 0.16 دار وجود ارتباط معنی 

qb11 1.05 0.11 دار وجود ارتباط معنی 

 
 نوآوری استراتژیک

qf19 1.10 --- دار عدم وجود ارتباط معنی 

qf20 1.01 2.20 دار وجود ارتباط معنی 
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qf21 1.01 2.01 دار وجود ارتباط معنی 

 دار وجود ارتباط معنی 5.01 1.11 نوآوری استراتژیک ارزش استراتژیک

 
 .کند می بینی پیش را کارکنان نوآورانه عملکرد تغییرات بفردی منحصر و استراتژیک ارزش: هفتم فرضیه

داری برای دو متغیر مستقل  ، چون مقادیر معنی00 چندگانه گزارش شده در جدولبا توجه به نتایج مدل رگرسیون خطی 
هستند، لذا هر دو متغیر تاثیر  1.15و کوچکتر از  1.111و  1.126منحصر بفردی و ارزش استراتژیک به ترتیب برابر 

حصر بفردی تغییرات عملکرد من ارزش استراتژیک وارند. به عبارت بهتر، فرضیه هفتم داری بر عملکرد نوآورانه د معنی
 شود.  درصد رد نمی 15کند. در سطح اطمینان  بینی می نوآورانه کارکنان را پیش

دهد که یک واحد افزایش در مقدار  است. این نشان می 1.000میزان تاثیر عامل منحصر بفردی بر عملکرد نوآورانه برابر 
چنین، میزان تاثیر عامل ارزش استراتژیک بر  شود. هم انه میدرصدی در عملکرد نوآور 00.0منحصر بفردی باعث افزایش 

دهد که یک واحد افزایش در مقهدار ارزش اسهتراتژیک باعهث افهزایش      است. این نشان می 1.216عملکرد نوآورانه برابر 
 در خالصهه  بطهور  T  آماره و مسیر ضرایب عاملی، بارهای به مربوط خروجی شود. درصدی در عملکرد نوآورانه می 21.1
 .است شده گزارش  1 جدول

 
 هفتم فرضيه به مربوط چندگانه خطی رگرسيون مدل نتایج (:8)جدول 

 داری معنی Tآماره  ضریب استاندارد شده ضریب غير استاندارد شده متغير مستقل

 1.121 1.111 1.111 1.115 ثابت

 1.126 0.011 1.000 1.002 منحصر بفردی

 1.111 0.011 1.216 1.215 ارزش استراتژیک

    متغیر وابسته: عملکرد نوآورانه

 

 و پيشنهادات  نتيجه گيری

 کارکنان نوآورانه عملکرد بر معناداری تأثیر سازمان استراتژیک بر اساس یافته های تحقیق مشخص شد که قابلیت های
 و اقتصادی امور کل اداره کارکنان نوآورانه عملکرد سازمان، استراتژیک قابلیت های( کاهش) افزایش با که به طوری دارد

 استان دارایی و اقتصادی امور کل اداره ریزان برنامه و بنابراین مدیران .می یابد( کاهش) افزایش اردبیل استان دارایی
 و محیطی تغییرات به توجه قبیل؛ از مواردی) سازمان استراتژیک های قابلیت های شاخصه از استفاده با اردبیل می توانند

 در( کشورها سایر های ایده گرفتن نظر در نوآوری، گرفتن قرار تشویق مورد شکل، بهترین به رجوع ارباب به پاسخگویی
کارکنان را بهبود بخشند. همچنین اگر در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با برنامه  نوآورانه عملکرد نهایت

مفید بتوانند طی یک فرایند از پیش برنامه ریزی شده، قابلیتهای استراتژیک  و نوین ریزی صحیح و با استراتژی های
سرمایه سازمانی  ترین اصلی به عنوان را سازمان را افزایش دهند، در این صورت است که می توانند عملکرد نوآورانه

که مدیران و برنامه ریزان اداره کل  دشوپیشنهاد می ها هیآمده از فرض دست طبق نتایج به .بهبود بخشند افزایش داده و
های استراتژیک سازمان )مواردی از قبیل؛ توجه به  های قابلیت امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با استفاده از شاخصه

های  تغییرات محیطی و پاسخگویی به ارباب رجوع به بهترین شکل، مورد تشویق قرار گرفتن نوآوری، در نظر گرفتن ایده
 استان سطح در یسازمان رانیمد بهیر کشورها( در نهایت عملکرد نوآورانه کارکنان خود را بهبود بخشند. همچنین  سا
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 و هایاستراتژ نیتدو در ؛ییدارا و اقتصادیامور کلاداره شده نیتدو یهایاستراتژ یریبکارگ ضمن شودیم هیتوص
 در راعملکرد  جادیا موجبات و رندیبگ نظر در را یشتیمع و یدرآمد سطح و یفرهنگ و یطیمح طیشرا یاستان یهابرنامه

ریزان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با گردد که مدیران و برنامهو پیشنهاد می .آورند فراهم کارکنان
استفاده از بهبود وضعیت منحصر به فردی و مواردی از قبیل: در نظر گرفتن برنامه انطباقی خاصی برای مواجهه با 

 و شورک ساالنه بودجه قانون ،یدولت مقررات و نیقوان در رییتغ از اعم یطیمح راتییتغتغییرات محیطی، بررسی مداوم 
 در نهایت نوآوری رفتاری کارکنانش را نسبت به سازمان خود بهبود بخشند.  همچنین پیشنهاد  ... و یاقتصاد طیشرا
        ریزان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با استفاده از بهبود وضعیت گردد که مدیران و برنامهمی

 انجام مختلفهای  روش به را کارها که یافراد کردن قبولری کارکنانش اعم از: فردی در نهایت نوآوری رفتا منحصر به
پیشنهاد  و نهایتا نسبت به سازمان خود بهبود بخشند.را  خالق رفتار و افکار داشتن به سازمان در افراد قیتشودهند،  می
اردبیل با استفاده از بهبود وضعیت ارزش ریزان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان  گردد که مدیران و برنامهمی

های کوتاه و بلند  بررسی مداوم تغییرات محیطی و تاکید بر برنامه ریزیاستراتژیک و منحصر به فردی مواردی از قبیل: )
ی طیمحهای  فرصت از گیری  بهرهمدت در سازمان، قوی عمل نمودن در واکنش به مقررات جدید و بین المللی، توانایی 

دقت در  تیبا توجه به اهم در سازمان( در نهایت عملکرد نوآوری کارکنانش را نسبت به سازمان خود بهبود بخشند. زیاد
با توجه  ندهیآ قاتیپژوهشگران در تحق گرددیم شنهادیپ قیتحق جیآن بر نتا میمستق ریپرسشنامه توسط افراد و تأث لیتکم

مختلف  یاجتماع -یفرهنگ تیمختلف سال و وضع یها مشابه در زمان قاتیتحق جیبر نتا قیزمان انجام تحق ریبه تأث
شود در تحقیقات آتی مواردی از قبیل )تحصیالت، جنسیت، درآمد و ...(  و همچنین پیشنهاد می .ردیقرار گ یبررس مورد

کارکنان اداره کل امور عوامل موثر بر عملکرد نوآورانه در تحقیقات آتی شود که  یکسان سازی نمایند و نهایتا پیشنهاد می
 اقتصادی و دارایی مورد بررسی قرار دهند.
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