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چکیده
هدف این مطالعه بررسی تاثیر نو آوری سازمانی بر قابلیت نوآوری فناورانه و عملکرد شرکتهای صنایع غذائی در شهرستان کرمانشاه
میباشد .پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و به لحاظ هدف کاربردی است .این تحقیق از طریق بررسی اثرات نوآوری سازمانی
در ایجاد قابلیت نوآوری در تولیدات و فرایندها و همچنین بررسی اثرات نوآوری سازمانی و قابلیتهای فناورانه بر عملکرد شرکتها،
بخشی از خالء موجود در زمینه بهبود عملکرد شرکتهای تولیدی شهرصنعتی کرمانشاه که ناشی از عدم بررسی نوآوری و عوامل
تقویت کننده نوآوریهای فرایندی و تولیدی می باشد را نشان داده و راه های برطرف کردن این نقاط ضعف را مورد بررسی قرار می
دهد .لزوم پرداختن به مسئله نوآوری و تاثیر آن بر عملکرد شرکتهای تولیدی در شهرصنعتی کرمانشاه دارای اهمیت دو چندانی می
باشد زیرا از یک سو عملکرد این شرکتها بهبود یافته و از سوی دیگر رشد صنعت بهبود پیدا خواهد کرد .با مرور ادبیات پژوهش و
اخذ نظر خبرگان ،موضوع در قالب  0بعد (ریسک پذیری ،متغیرهای ساختاری ،متغیرهای فرهنگی ،متغیرهای منابع انسانی ،پویایی
سازمانی ،زیرساختهای فناوری) مورد شناسایی قرار گرفت؛ سپس پرسشنامه ماتریسی ساختیافته با رویکرد  ISMبرای تعیین
ارتباطات بینابینی این شاخصها تدوین گردید .دادههای حاصل از پرسشنامه با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری ،تحلیل و در 3
سطح در یک شبکه تعاملی ترسیم شد .نتایج نشان داد که نوآوری سازمانی بر قابلیت نوآوری فرایند و قابلیت نوآوری تولید تاثیر
معناداری دارد .همچنین قابلیت نوآوری فرایند و قابلیت نوآوری تولید بر عملکرد سازمانی تاثیر معناداری داشته است.
واژگان کلیدی
نوآوری سازمانی ،قابلیت نوآوری فرایند ،قابلیت نوآوری تولید ،عملکرد سازمانی
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 .1مقدمه
امروزه نوآوری حوزه ای است که توجه بسیاری از شرکت ها را به خود جلب کرده است .درك این مطلب که
بسیاری از رقبا درون یک صنعت ،سطح یکسانی از شایستگی ها را در حوزه های مدیریتی به دست می آوررند
موجب شده بسیاری از شرکت ها به سوی نوآوری به عنوان عامل کلیدی جهت رسیدن به مزیت رقابتی هدایت
شوند .با افزایش توجه به سمت نوآوری ،توجه به مفهوم رشد نیز به طور فزاینده توسعه یافته است .رشد مربوط به
حوزه ای است که شرکت در آن با یک روش جدید و بهتر به چیزهای تازه ای می رسد .در حیطه ی دانش امروزی،
تعیین رشد شرکت از مواد خام به سمت دارایی های غیر قابل ملموس و بالقوه دانش و قابلیت نوآوری تغییر جهت
داده است .قابلیت نوآوری وسیله ای برای تغییر سازمانی است که شرکت را در دستیابی به نوآوری کمک می کند و
انعکاس دهنده تمایل شرکت به حذف کارهای یکنواخت و روزانه ای است که با محیط جدید سازگار نیست و
همچنین نشان دهنده گرایش شرکت به پذیرش ایده های جدیدی است که برای شرایط رقابتی مناسب هستند.
در سال های اخیر ،سیر شتابان و مستمر رویدادها ،به طور تدریجی مرزها ،ساختار و پویایی فضای کسب و کارهارا
دگرگون ساخته و تمامی موسسهها را به نحوی روز افزون با چالش های جدید ،غیر منتظره و گستردهای مواجه کرده است.
با نزدیک شدن به سالهای پایانی قرن بیستم و ورود به قرن جدید سرعت این تغییرات شدیدتر شد ،به گونهای که بسیاری
از سازمان ها با نوعی از سرگشتگی در چگونگی مقابله با پویایی محیط ،روبهرو شدهاند (وانگ و همکاران.1)1493 ،
تغییرات محیطی ،اثر بسیار مؤثر و غیر قابل انکاری بر عملکرد شرکت دارند .بسیاری از سازمان ها که سال ها سودآور و
موفق بوده اند ،با تغییر مختصات محیطی و عدم همراهی با پویایی های محیط ،نتوانستند عملکرد مناسبی داشته باشند و با
ورشکستگی و مرگ روبه رو شده اند؛ به عبارت دیگر یکی از جنبههای مهم و مؤثر در بهبود عملکرد شرکت ،چگونگی
برخورد با محیط و پویایی های محیطی است (یو و همکاران .2)1493 ،پویایی های محیطی شرایطی است که محیط بر
شرکت تحمیل می کند و باعث به وجود آمدن تهدیدها و فرصتهایی برای شرکت می گردد .به وجود آمدن بازارهای
رقابتی و نیاز بشر به رشد و توسعه در زمینه های اقتصادی و اجتماعی موجب توجه خاص جوامع و به خصوص شرکتها به
عملکرد شرکتها شده است (سوئیتین و همکاران 5)1495،شرکتهای تولیدی در کشور ما ،عمر بسیار پایینی دارند و بسیاری
از آنها به علت ناتوانی در پاسخگویی به نیازها و فرصتهای محیطی از تولید باز میمانند و نمیتوانند عملکرد قابل قبولی را
از خود ارائه کنند و در مقابل رقبای خود مغلوب می شوند و به تدریج از چرخه تولید کشور حذف میشوند .نرخ شکست
شرکتهای تولیدی ،همواره به صورت یک معضل بزرگ ،نظر سیاستگذاران ،تصمیمگیرندگان و مدیران بخشهای اقتصاد
هر کشور را به خود جلب کرده است .همانطور که وا حدهای تولیدی نقش مهم و اساسی در توسعه اقتصادی کشورها ایفا
میکنند ،در صورت شکست میتوانند نقش منفی در اقتصاد داشته باشند (ابراهیم پور و همکاران.)9510 ،
عملکرد شرکت به چگونگی انجام ماموریت ها ،وظایف و فعالیت های سازمانی و نتایج حاصل از انجام آنها اطالق می
شود .در تعریفی دیگر ،عملکرد سازمانی عبارتست از دستیابی به اهداف سازمانی و اجتماعی یا فراتر رفتن از آنها و انجام
مسئولیتهایی که سازمان به عهده دارد .عملکرد سازمانی یکی از مهمترین سازه های مورد بحث در پژوهشهای
مدیریتی است و بدون شک مهمترین معیار سنجش موفقیت در شرکت های تجاری به حساب میآید .اثربخشی سازمانی
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عبارت است از درجه یا میزانی که سازمان به هدف های مورد نظر خود نائل میآید .دوینی معتقد است عملکرد سازمانی
بخشی از مفهوم اثربخشی سازمانی است که مبنای آن اهداف بیرونی مطالعات تجربی گذشته ،سازمان یعنی اهداف گروه
های ذی نفع هست (لی و همکاران)1490 ،

0

نوآوری 3به عنوان یک عامل حیاتی برای شرکت ها در جهت ایجاد ارزش و حفظ مزیت رقابتی 0در محیط به شدت
پیچیده و پویای امروزی قلمداد می شود .این در حالی است که شرکت ها با نوآوری باالتر ،در پاسخ به تغییرات محیطی و
همچنین گسترش قابلیت های جدید که به آنها برای دستیابی به عملکرد باالتر کمک میکند ،موفق تر خواهند شد.
نوآوری برای هرسازمانی ضروری به نظر میرسد و سازمان ها نمیتوانند مثل گذشته صرفاً نقش مکانیکی ایفا کنند ،بلکه
باید پیوسته خود را با شرایط جدید تطبیق دهند( .میرفخرالدینی و دیگران .)9531 ،نوآوری عاملی کلیدی برای ارتقای
عملکرد است و نقشی حیاتی را در رقابت های سازمانی چه در سطوح مختلف ملی و چه در سطوح بین شرکتی ،ایفا می-
کند .در شرایط پویا و پیچیده که امروزه شرکت ها در آن مشغول به رقابت هستند ،نیاز به سازمان های نوآور به طور
مستمر بیشتر شده است .مطالعه هوگان 7و کوت )1495( 3رابطه مثبت بین نوآوری و عملکرد مورد نظر را نشان می دهد .در
نتیجه عالقه برای تجربه در مسیر افزایش درك روش های رسیدن به نوآوری ،بیشتر شده است.
نوآوری سازمانی به معنای چیزی جدید برای استفاده است .آن به عنوان توسعه یا پذیرش یک ایده یا رفتار در عملیات
سازمانی است که برای کل سازمان جدید و نو است .آنچه که در فرآیند نوآوری به خصوص در سازمان ها مهم است
بومی ساختن و نشر آن در سطوح مختلف و متقاعد ساختن افراد به آن می باشد که این امر همواره از مشکالت عمده در
راه عمومی ساختن نوآوری در سطح ساختارهای مختلف از جمله سازمان ها است (کاماساك و بولوتالر.)14941،
شرکت های تولیدی در شهر صنعتی کرمانشاه با وجود دسترسی به نیروی کار جوان ،تحصیلکرده و خالق ،نتوانستهاند در
زمینه ایجاد نوآوری و دسترسی به سهم قابل توجهی از بازار ،موفق عمل نمایند .دلیل اصلی این امر ،بی توجهی به بسترهای
تسهیل کننده فرایندهای نوآوری و تقویت انگیزه نیروی انسانی برای مشارکت در این امر می باشد و لذا نیازمند توجه بیشتر
مسئولین حوزه تولید و صنعت به این مقوله است.
در استان کرمانشاه شرکتهای مختلفی گرایش به نوآوری فناورانه را نشان داده اند؛ اما تنها تعداد کمی از آنها ،به موفقیتهای
اندکی دست پیدا کرده اند .شرکت های اندکی نیز ضمن فراهم نمودن سرمایه در گردش به وسیله نوآوری در تولید و
ارائه محصول جدید و نو ،سهم بازار بیشتری را به خود تخصیص داده و از عملکرد مطلوبی برخوردار می باشند .محققان
سالهای متمادی است که از رابطه نزدیک بین نوآوری سازمانی و نوآوری فناورانه آگاه می باشند .با این وجود اگر چه
نقش نوآوری سازمانی در پیشبرد و توسعه قابلیت نوآوری فنی به صورت تئوریک مورد بحث قرار گرفته ،هنوز هیچ نتیجه
و تاییدیه تجربی و عملی وجود نداشته است( .دامانپور و همکاران .94)9131 ،مطالعه تجربی نشان می دهد که نوآوری
سازمانی همواره نوآوری فناورانه را تحت تاثیر قرار می دهد .برخی از مطالعات اخیر نیز بر ماهیت مکمل بودن نوآوری
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سازمانی و نوآوری فناورانه تاکید نموده اند و نشان داده اند که خاصیت هم افزایی بین این دو نوع نوآوری این اجازه را
می دهد که بتوان از فرایندهای مکمل به جای فرایندهای جایگزین بهره گرفت (کمیسون و لوپز)1490،
نوآوری سازمانی یکی از منابع مهم مزیت رقابتی است که می تواند منجربه بهبود در عملکرد بشود .بر اساس رویکرد
مبتنی بر منابع ،تنها شرکتهایی که دارائیهای استراتژیک در اختیار دارند ،می توانند به مزیت رقابتی پایدار دست یابند و
متعاقب آن به عملکرد متعالی دست یابند .محققان نوآوری همچنین اهمیت نوآوری سازمانی را برای عملکرد بهتر مورد
تاکید قرار داده اند .ولی تاکنون مطالعات تجربی کافی برای توضیح کامل و جامع این ارتباط را انجام نداده اند .البته در
ادبیات مربوط به عملکرد ،مطالعات بسیاری تاثیر سودمند نوآوری بر عملکرد را مورد حمایت قرار می دهند .برای مثال؛
مازانتی و همکاران ( ،)1440روش تجزیه و تحلیل کمی را برای نشان دادن همبستگی مثبت و معنادار بین عملکرد شرکت
و نوآوری سازمانی به کار بردند و چنین نتیجه گیری کردند که شرکتهای با عملکرد بهتر ،به صورت وسیع تری در تغییرات
سازمانی مشارکت می کنند .شمار زیادی از تحقیقات نشان داده اند که اقدامات نوآوری سازمانی همچون سیستمهای
مدیریت کیفیت و روشهای مدیریت عملکرد عالی به صورت مثبتی بر عملکرد شرکت تاثیرگذارند (کمیسون و
لوپز)1490،
تحقیق حاضر اقتباسی از پژوهش انجام شده توسط کامیسون و لوپز ( )1490می باشد .در این تحقیق نوآوری سازمانی به
عنوان متعیر مستقل ،نوآوری فرایند و نوآوری محص ول به عنوان متعیرهای میانجی و متغیر عملکرد به عنوان متعیر وابسته
تحقیق مورد بررسی قرار خواهند گرفت .هدف تحقیق نیز بررسی نحوه تاثیرگذاری نوآوری سازمانی بر عملکرد از طریق
نوآوری فناورانه می باشد .این تحقیق از طریق بررسی اثرات نوآوری سازمانی در ایجاد قابلیت نوآوری در تولیدات و
فرایندها و همچنین بررسی اثرات نوآوری سازمانی و قابلیتهای فناورانه بر عملکرد شرکتها ،بخشی از خالء موجود در زمینه
بهبود عملکرد شرکتهای تولیدی شهرصنعتی کرمانشاه که ناشی از عدم بررسی نوآوری و عوامل تقویت کننده نوآوریهای
فرایندی و تولیدی می باشد را نشان داده و راه های برطرف کردن این نقاط ضعف را مورد بررسی قرار می دهد .با توجه
به کلیه مطالب فوق الذکر ،سوال اصلی تحقیق اینست که آیا نوآوری سازمانی بر قابلیت نوآوری فناورانه و عملکرد
شرکتها تاثیرگذار می باشد؟
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
-1-2مبانی نظری
عملکرد سازمان
به اشتباه بسیاری بر این باورند که عملکرد عبارت است از سودآوری سازمان .واقعیت آن است که عملکرد شرکت بسته به
نوع سازمان ،تفکرات مدیریت ،فلسفه ی وجودی و رسالت سازمان ،شرایط محیطی و موارد بی شمار دیگری بررسی و
اندازهگیری میشود .از این رو از شاخص ها و معیارهای متعددی بدین منظور بهره گرفته میشود .پژوهشگران در مطالعات
مربوط به عملکرد بازرگانی مؤلفه های مختلفی را برای سنجش آن به کار برده اند (کفاش پور و نجفی سیاهرودی.)9533 ،
چرا که میان محققان درخصوص انتخاب معیار سنجش عملکرد توافقی وجود ندارد (رضایی دولت آبادی و خائف الهی،
.)9533
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تعاریف و مفهوم عملکرد سازمانی
همواره در اکثر سازمان های جهان مدیران و رهبران سازمانی درپی ارتقا و بهبود عملکرد سازمان های خویش می
باشند .عملکرد سازمان ترکیب گسترده ای هم از دریافتی های غیر ملموس ،هم چون افزایش دانش سازمانی و هم
دریافتی های عینی و ملموس ،همچون نتایج اقتصادی و مالی است .مدلهای گوناگونی تالش کردهاند عملکرد سازمانی
را معرفی و ارزیابی کنند (عالمه و مقدمی.)9531 ،
عملکرد سازمانی تقریباً شامل تمامی اهداف رقابت پذیری و تعالی تولید است و به هزینه ،انعطاف پذیری ،سرعت،
قابلیت اعتماد یا کیفیت مربوط میشود .به عالوه ،عملکرد سازمانی را میتوان به مثابه چتری تعریف کرد که همه
مفاهیم مر تبط به موفقیت و فعالیت های کل سازمان را در بر میگیرد .سازمان های با عملکرد برتر دارای ویژگی هایی
خاص از لحاظ چشم انداز و مأموریتهای سازمان ،اهداف ،تفکر راهبردی ،رهبری ،طراحی سازمان ،فناوری و
فرآیندهای سازمانی می باشند .در یک سازمان با عملکرد برتر ،پیش رانه های اصلی عملکرد توسط بیانیه مأموریت
تبیین می شود .یکی از مهم ترین و زیربنایی ترین ویژگی یک سازمان با عملکرد برتر ،مأموریت و چشم انداز آن
است .سازمان های با عملکرد برتر ،هدفهای روشن و قابل اندازه گیری را تدوین می کنند (هاردستی.)1445 ،99
ساختار سازمان های با عملکرد برتر ،در نهایت سادگی است و تعداد مقام های ارشد این گونه سازمان ها به طرز
شگفت آوری اندك است .این سازمان ها تأکید زیادی بر استفاده از فن آوری برای تأثیرگذاری راهبردی بر کسب و
کار دارند .در یک سازمان با عملکرد برتر ،بیان مأموریت ،اتخاذ راهبرد همسو با مأموریت و تبیین ارزش های محوری
سازمان ،به تنهایی کفایت نمی کند ،چرا که فرآیندها نیز باید کارآمد باشند تا بتوان منابع محدود را برای ایجاد ارزش
مورد استفاده قرارداد .این قبیل سازمان ها اهمیت ویژه ای را برای فرآیند و مدیریت فرآیند قائل هستند چرا که ایجاد
ارزش برای مشتری از راه به کارگیری فرآیندهای مؤثر و کارآمد حاصل میشود .عملکرد بهینه و برتر به خودی خود
تحقق نمییابد ،بلکه برای پشتیبانی از آن باید ساختار ،راهبرد و فرآیندهای مختلف از جمله فرایند یادگیری متناسب
گردد .افزایش توانائی و قابلیت های کارکنان از طریق آموزش مستمر آنان می تواند دارای اثر مستقیمی بر نتایج مالی
سازمان باشد و هم چنین می توان گفت که شایستگی سرمایه انسانی با عملکرد سازمان رابطه مستقیمی دارد (چن،91
 .)1440عملکرد سازمانی ،به چگونگی انجام مأموریت ها ،وظایف و فعالیت های سازمانی و نتایج حاصل از انجام آنها
اطالق می شود .در تعریفی دیگر ،عملکرد سازمانی عبارت است از دست یابی به اهداف سازمانی و اجتماعی یا فراتر
رفتن از آنها و انجام مسئولیت هایی که سازمان به عهده دارد (حقیقی و همکاران.)9531 ،
در یک سازمان هر فرد برای پیشرفت و نیل به اهداف تعیین شده شغلی نیاز به آگاهی از موقعیت خود دارد .این
آگاهی موجب میشود که او از نقاط قوت و ضعف عملکرد و رفتار خود مطلع گردد و تمهیدات الزم را برای اثر
بخشی بیشتر کوشش هایش به کار برد .سازمان ها نیز نیاز به شناخت کارآیی کارکنان خود دارند تا بر اساس آن
وضعیت نیروی انسانی خود را بهبود بخشند و بدین طریق بر حجم ارائه خدمات خود بیفزایند و در روند حرکت های
خود تحوالت مثبت را ایجاد کنند .به قول یکی از فیلسوفان اسالم شناس زمانی یک مجموعه می تواند باقی بماند و اثر
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مطلوب بدهد که آن مجموعه موزون باشد و یا به عبارتی از لحاظ مقدار الزم هر جزء و کیفیت ارتباط اجزا با یکدیگر
در آن مجموعه توازن یا عدالت برقرار باشد (میرسپاسی.)9533 ،
عملکرد حاصل انتظارات مشخص و معینی است که سازمان از فرد در قبال انجام وظایف شغلی در راستای اهداف
سازمانی انتظار دارد؛ ولی واقعیت امر این است که در برخی موقعیت ها افراد رفتارهایی را از خود بروز می دهند که در
چارچوب وظایف سازمانی آنها نبوده و در ارزیابی عملکرد مورد توجه مدیران قرار نمی گیرند؛ اما به تحقق اهداف
سازمانی کمک می کنند .بدیهی است اینگونه رفتارها می توانند تأثیر بسزایی در بهبود عملکرد افراد و سازمان ها داشته
باشند (کاظمی و همکاران.)9530 ،
عملکرد سازمانی پدیده ای پیچیده است که شاید ساده ترین تعبیر برای آن را بتوان ،مجموعه فعالیتهای معطوف به
دستیابی سازمانی دانست .متناسب با عملکرد که از دریچه های مختلف مورد مطالعه قرار میگیرد ،اهداف نیز از دریچه
های مختلفی بروز می کند .عملکرد را مطابق با تعریف یاد شده می توان بیان کرد که توانایی سامانه سنجش در
دستیابی به نتایج مرتبط با اهداف سنجش است (راس 95و همکاران .)1491 ،عملکرد سازمانی به چگونگی مأموریت ها و
وظایف و فعالیت های سازمانی و نتایج آنها اطالق میگردد .ارزیابی به فرایند پیچیدة سنجش ،ارزشگذاری و قضاوت
در خصوص عملکرد اطالق میشود (دربان آستانه و همکاران.)9519 ،
عملکرد سازمانی حاصل یا نتیجه فرآیندهای اجرایی و تحقق اهداف سازمان است .در تعریفی دیگر ،عملکرد سازمانی
عبارت است از به نتیجه رساندن وظایفی که از طرف سازمان بر عهده نیروی انسانی گذاشته شده است .عملکرد
سازمانی تقریباً شامل تمامی اهداف رقابت پذیری و تعالی تولید است و به هزینه ،انعطاف پذیری ،سرعت ،قابلیت اعتماد
یا کیفیت مربوط می شود .به عالوه ،عملکرد سازمانی را میتوان به مثابه چتری تعریف کرد که همه مفاهیم مر تبط به
موفقیت و فعالیت های کل سازمان را در بر می گیرد (قربانی زاده و همکاران.)9519 ،
«نوآوری» ایده ،روش و یا موضوعی است که از نظر فرد ،گروه و یا یک سیستم ،جدید تلقی می گردد تا آن جا که به
رفتار بشر مربوط می شود ،جدید بودن ایده از نظر عینی نسبت به طول زمان به اولین کاربرد و یا کشف آن بستگی
چندانی ندارد ،بلکه برداشت و یا تازگی ذهنی ایده است که واکنش فرد یا گروه را در مقابل آن تعیین می کند اگر
ایده به نظر فرد یا گروه جدید باشد نوآوری به شمار می آید .نوآوری و خالقیت دو مفهوم مترادف نیستند «خالقیت»
یک ایده و یک فکر است در حالی که نوآوری به کار بستن آن تفکر است .سازمان ها نیز به عنوان عناصر اصلی
اثربخش در فرآیندهای اقتصادی و اجتماعی جوامع ،حوزههای مهمی در ظهور خالقیت ها و نوآوری ها به شمار می
روند و اساساً ادامه حیات آن ها بستگی به تغییر و نوآوری دارد .در عرصه سازمان ها ،نوآوری فرآیندی است که وضع
موجود و حفظ و نگهداری آن از طریق تفکر و نگرش جدید به محتوای فرآیندها و تغییر در ترکیب  5عامل عامل فن
آوری ،محیط و سازمان مورد چالش قرار می دهد و در حوزههای متعددی مانند توسعه محصول ،فرآیند تولید و توزیع،
شیوههای مدیریت ،روش های انجام کار ،روابط سازمانی و به طور کلی در تمام فعالیتهای انسانی قابل تعریف و
کاربرد است (پیراسته فرد.)9534 ،
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نوآوری و عملکرد سازمانی
برخی از پژوهشگران ،با توجه به اهمیت نوآوری در بحث عملکرد سازمانی به دنبال عواملی هستند که بر نوآوری تاثیر
مثبت دارند و به شکلی غیرمستقیم بر عملکرد سازمانی نقش به سزایی ایفا می کردند ،زیرا پژوهش های آنان نشان می داد
که نوآوری بر عملکرد تاثیری ندار د .به بیانی دیگر ویژگی های سازمان های نوآور ارتباطی با عملکرد نداشت (داروچ،90
 .) 1443البته تجزیه و تحلیل عواملی که بر نوآوری تاثیر مستقیم داشتند همانند رهبری و یادگیری سازمانی رابطه ی مثبتی با
بهبود عملکرد داشتند (آراگون-کورا 93و همکاران .)1447 ،اکگان و همکاران ( )1441بیان می کنند که نوآوری به عنوان
یک عامل مداخله گر ،می تواند موجب بهبود عملکرد سازمانی شود .این پژوهشگران با مطالعه ی تاثیر توانمندی هیجانی و
نوآوری بر عملکرد سازمانی نشان دادند که نوآوری محصول و نوآوری فرآیند به عنوان متغیری میانجی بین توانمندی
هیجانی و عملکرد سازمانی نقش با اهمیتی ایفا می کند .کاالنتون ،کاوسگیل و ژاو ( )1441نیز معتقد بودند که یادگیری به
عنوان یکی از عوامل ایجاد نوآوری ،میتواند به شکلی غیرمستقیم و از طریق نوآوری موجب ارتقای عملکرد در سازمان
شود .نتایج نشان داده که تعهد سازمانی ،دی دگاه مشترك سازمانی ،تسهیم دانش ،کسب دانش ،فرهنگ سازمانی و ...می
توانند موجبات افزایش ویژگی های نوآور بودن در سازمان شود و نوآوری نیز به نوبه خود بر عملکرد تاثیر مثبت خواهد
داشت (المبارك.)1440 ،90
به هر حال مطالعات کمی در ارتباط با نقش نوآوری بر عملکرد سازمانی ،چه به صورت ارتباطی مستقیم چه به صورت
متغیری میانجی ،انجام شده است (لوپز-نیکوالس و مرونو-سردان.)1499 ،97
داروچ ( ) 1443در مطالعه خود به بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با نقش میانجیگری نوآوری پرداخت.
نتایج پژوهش این پژوهشگر نشان داد که توانمندی مدیریت دانش می تواند موجب کارایی بیشتر سازمان شود و مدیریت
دانش و نوآوری موجب بهبود عملکرد سازمانی می شود .لین و چن ( )1447در مطالعه ای به بررسی رابطه نوآوری و
عملکرد سازمانی پرداختند که نتایج پژوهششان نشان داد نوآوری به شکلی مستقیم بر عملکرد سازمانی تاثیرگذار است.
لوپز -نیکوالس و مرونو -سردان ( ) 1499نیز همانند پژوهش های گذشته در مطالعه ی خودشان به این نتیجه رسیدند که
نوآوری می تواند موجب عملکرد بهتر سازمان ها شود.
-2-2پیشینه پژوهش:
کامیسون و لوپز ( )1490در پژوهشی به بررسی اثرات نوآوری سازمانی بر قابلیتهای نوآوری فنی و عملکرد سازمانی
پرداختند .جامعه آماری تحقیق آنها شرکتهای صنعتی کشور اسپانیا بودند که از بین این شرکتها  900شرکت به عنوان نمونه
مورد بررسی محققان قرار گرفت .ابزار جمع آوری داده در این تحقیق پرسشنامه بود و داده های جمع آوری شده با
استفاده از مدل یا بی معادالت ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی مورد بررسی و آزمون قرار گرفتند .نتایج نشان داد
که نوآوری سازمانی بر قابلیت نوآوری فرایند و قابلیت نوآوری فرآیند بر قابلیت نوآوری تولید تاثیر معناداری داشته است.
همچنین قابلیت نوآوری تولید نیز بر عملکرد سازمانی تا ثیر معناداری دارد .در حالیکه رابطه معناداری بین نوآوری سازمانی
و قابلیت نوآوری تولید و همچنین قابلیت نوآوری فرایند و عملکرد سازمان وجود نداشته است.
14
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صفرزاده و همکاران ( ) 9519در پژوهشی به بررسی تاثیر استراتژیهای مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد سازمانی
پرداختند .این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی ،از نظر روش گردآوری داده ها از نوع توصیفی -پیمایشی است .جامعه
آماری این تحقیق مراکز بهداشتی و درمانی شمال فارس می باشد .در این تحقیق  54برابر متغیرهای تحقیق که  914نفر
می باشد به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید .برای تست فرضیات این تحقیق از پرسشنامه ای مشتمل بر  14سوال بسته
استفاده گردید .به منظور بررسی اعتبار سازه با استفاده از نرم افزار لیزرل از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد و به منظور
تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون معادالت ساختاری استفاده گردید .نتایج تحقیق نشان می دهد که شخصی سازی
دانش و کد گذاری دانش تاثیر مثبتی بر نوآوری و عملکرد سازمانی دارد و همچنین این متغیرها از طریق نوآوری بر
عملکرد سازمانی تاثیر مثبتی می گذارند و بین نوآوری و عملکرد سازمانی نیز رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
 .3روششناسی پژوهش
این پژوهش بر مبنای پارادایم اثباتگرایی بوده و به دلیل اینکه بهقصد کاربرد نتایج یافتههایش برای حل مسئله خاص
متداول در سازمان انجام میشود ،ازلحاظ نوع و هدف پژوهش ،کاربردی میباشد .از جنبه روش جمعآوری دادهها،
توصیفی-تحلیلی بوده؛ توصیفی است زیرا پژوهشگر در اجرای آن ،متغیرها را دستکاری نمیکند و یا برای وقوع
رویدادها شرایطی را به وجود نمیآورد .درواقع ،اگر هیچگونه مشاهده یا تحلیلی نیز انجام نمیگرفت ،وقایعی که مشاهده
و توصیف میشوند ،اتفاق میافتادند .تحلیلی است ،زیرا پژوهشگر با اطالعات غیر کافی میتواند به نتایج منطقی دست
یابد (آذر و همکاران .)9511 ،به دلیل آنکه پژوهشگر با استفاده از پرسشنامه سعی در توصیف نگرش ،افکار یا
خصیصههای جامعه داشته ،پژوهش از نوع کمی می باشد .در این پژوهش ،پژوهشگر پس از شناسایی عوامل مؤثر در
نوآوری سازمانی میتی بر قابلیتهای نوآوری فناورانه با بهرهگیری ازنظر خبرگان مربوطه ،تکنیک مدلسازی ساختاری
تفسیری ( )ISMبرای سطحبندی و تفسیر روابط مفهومی شاخصهای مذکور در شرکت ایران رادیاتور بهکاربرده است.
در این تحقیق بهمنظور بررسی عوامل مؤثر در نوآوری سازمانی میتی بر قابلیتهای نوآوری فناورانه ،پس از مشورت با
اساتید راهنما و مشاور ،تصمیم به انتخاب شرکتهای تولیدی در شهر صنعتی کرمانشاه گرفته شد.
 .4یافتههای پژوهش
مدل سازی ساختاری تفسیری
در این تحقیق ،با بررسی ادبیات موضوع ،ابعاد و شاخصهای موثر تحقیق ،شناسایی و از تکنیک مدلسازی ساختاری
تفسیری (  )ISMبرای تفسیر روابط بین ابعاد و شاخصهای آن بکار رفته است ،زیرا مدل مذکور یک روش استقرار
مطلوب برای شناسایی و تحلیل روابط بین ابعاد و شاخصها است.
گامهای اجرایی تکنیک  ISMدر این پژوهش
گام اول :شناسایی ابعاد و شاخص های تحقیق
در این پژوهش ،ابتدا با بررسی ادبیات موضوع ،ابعاد و شاخصهای تحقیق شناسایی شده است .سپس بهمنظور
جمعآوری نظر خبرگان در خصوص شناسایی روابط میان ابعاد و شاخصهای استخراج شده و ارائه مدل ساختاری
تفسیری از این معیارها ،پرسشنامهای طراحی گردید و پس از تأیید اساتید راهنما و مشاور میان  95تن از خبرگان توزیع
گردید .ابعاد و شاخصهای حاصل از ادبیات پس از اعمال نظرات متخصصین در جدول ( )9آمده است.
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جدول ( :)1ابعاد و شاخصهای جمعآوریشده از پیشینه تحقیق
ردیف

ابعاد

9

ریسک پذیری

1

متغیرهای ساختاری

5

متغیرهای فرهنگی

0

متغیرهای منابع انسانی

3

پویایی سازمانی

0

زیرساختهای فناوری

گام دوم :تشکیل ماتریس خود تعاملی ساختاری
پس از تعیین شاخص ها ،پرسشنامه ماتریسی  ISMطراحی شده و خبرگان این شاخصها را بهصورت زوجی
موردبررسی قرار داده و با استفاده از نمادهای زیر به تعیین روابط میان شاخص ها پرداختهاند:
 :Vاگرعنصر  iبر عنصر  jتأثیر گذار باشد؛  :Aاگر عنصر jبر عنصر  iتأثیر گذار باشد؛
 :Xتأثیر متقابل عناصر  iو j؛ :Oدر صورت عدم وجود ارتباط بین عناصر  iو j؛
اطالعات حاصله بر اساس متد مدلسازی ساختاری تفسیری جمعبندی شده و ماتریس خود تعاملی ساختاری از ابعاد و
شاخصهای پژوهش و مقایسه آنها با استفاده از چهار حالت روابط مفهومی تشکیل شده است .منطق مدلسازی
ساختاری تفسیری ( )ISMبر مبنای مد در فراوانیها عمل میکند.
نتایج حاصل از پرسشنامه ها در مورد شاخصهای موردبررسی در جدول ( )1آورده شده است.
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جدول ( :)2ماتری س خودتعاملی ساختار ی

ابعاد
9

ریسک پذیری

1

متغیرهای ساختاری

5

متغیرهای فرهنگی

0

متغیرهای منابع انسانی

3

پویایی سازمانی

0

زیرساختهای فناوری

9

1

5

0

3

0

X

V

V

V

V

V

A

X

X

X

X

V

A

X

X

A

X

X

A

X

V

X

A

A

A

X

X

V

X

V

A

A

X

V

A

X

گام سوم :تشکیل ماتریس دسترسی اولیه
ماتریس دسترسی اولیه از تبدیل ماتریس خود تعاملی ساختاری به یک ماتری س دو ارزشی (صفر و یک) حاصل
میگردد .بهمنظور جایگزینی اعداد صفر و یک بجای نمادهای چهارگانه جدول ( ،)1برای استخراج ماتریس دسترسی
اولیه ،قوانین زیر مورد استفاده قرار میگیرند:
 اگر ورودی ( )i,jدر ماتری س خودتعاملی ساختاری نماد  Vباشد ،در ماتری س دسترسی اولیه ( )i,jعدد یک و ورودی( )j,iعدد صفر خواهد بود.
 اگر ورودی ( )i,jدر ماتریس خودتعاملی ساختاری نماد  Aباشد ،در ماتریس دسترسی اولیه ( )i,jعدد صفر و ورودی( )j,iعدد یک خواهد بود.
 اگر ورودی ( )i,jدر ماتریس خودتعاملی ساختاری نماد  Xباشد ،در ماتری س دسترسی اولیه ( )i,jعدد یک و ورودی( )j,iعدد یک خواهد بود.
 اگر ورودی ( )i,jدر ماتریس خودتعاملی ساختاری نماد  Oباشد ،در ماتریس دسترسی اولیه ( )i,jعدد صفر و ورودی( )j,iعدد صفر خواهد بود.
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جدول ( :)3ماتریس دسترسی اولیه شاخصها

ابعاد
9

ریسک پذیری

1

متغیرهای ساختاری

5

متغیرهای فرهنگی

0

متغیرهای منابع انسانی

3

پویایی سازمانی

0

زیرساختهای فناوری

9

1

5

0

3

0

9

9

9

9

9

9

4

9

9

9

9

9

4

9

9

4

9

9

4

9

9

9

4

4

4

9

9

9

9

9

4

4

9

9

4

9

گام چهارم :ایجاد ماتریس دسترسی نهایی
پس از آنکه ماتریس دسترسی اولیه بدست آمد ،روابط ثانویه شاخص ها کنترل میگردد .رابطه ثانویه بهصورتی است
که اگر شاخص  iمنجر به شاخص  jشود و هم چنین شاخص  jمنجر به شاخص  kشود ،آن گاه شاخص  iنیز منجر به
شاخص  kخواهد شد .اگر در ماتریس دسترسی اولیه این حالت برقرار نبود ،باید ماتریس اصالح شده و روابطی که از
قلم افتاده جایگزین شود؛ به این عمل اصطالحاً سازگار کردن ماتریس دسترسی اولیه گفته میشود .در این گام ،کلیه
روابط ثانویه بین متغیرها ،بررسی شد و ماتریس دسترسی نهایی طبق جدول ( )0بدست آمد .خانههایی که با عالمت *9
مشخص شدهاند ،نشان می دهند که در ماتریس دسترسی اولیه صفر بوده و پس از سازگاری عدد یک گرفتهاند.
در این ماتریس قدرت نفوذ و میزان وابستگی هر متغیر نیز نشان داده شده است .قدرت نفوذ یک متغیر از جمع تعداد
متغیرهای متأثر از آن و خود متغیر بدست میآید و میزان وابستگی یک متغیر نیز از جمع متغیرهایی که از آن تأثیر
میپذیرد و خود متغیر بدست میآید.
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جدول ( :)4ماتریس دسترسی نهایی (ماتریس دسترسی سازگار شده شاخصها)

ابعاد

قدرت

9

1

5

0

3

0

9

9

9

9

9

9

0

4

9

9

9

9

9

3

4

9

9

*9

9

9

3

4

9

9

9

*9

*9

3

4

9

9

9

9

9

3

4

*9

9

9

*9

9

3

9

0

0

0

0

0

نفوذ
9
1
5
0
3
0

ریسک پذیری
متغیرهای ساختاری
متغیرهای فرهنگی
متغیرهای منابع انسانی
پویایی سازمانی
زیرساختهای فناوری

میزان وابستگی
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گام پنجم :تعیین روابط و سطحبندی شاخص ها
در این گام ،با استفاده از ماتریس دسترسی نهایی ،پس از تعیین مجموعههای ورودی و خروجی ،اشتراك این
مجموعهها برای هر یک از شاخص بدست می آید .سپس تعداد عناصر مجموعه ورودی و مجموعه مشترك را مشخص
نموده و به صورت صعودی بر اساس کوچکترین فراوانی به بزرگترین ،عمل سطحبندی را انجام میدهیم .مجموعه
خروجی یک شاخص شامل اجزایی از سی ستم است که از آن جزء نشات میگیرد (تعداد " "9های هر ستون در ماتریس
دسترسی نهایی) و مجموعه ورودی هر شاخص شامل اجزایی از سی ستم است که به آن جزء منتهی میشود (تعداد ""9
های هر سطر در ماتریس دسترسی نهایی).
جدول ( :)5سطح بندی شاخصها
مؤلفه ها

مجموعه خروجی

مجموعه ورودی

مجموعه خروجی

سطح ب ندی

ریسک پذیری

0و3و0و5و1و9

9

9

3

متغیرهای ساختاری

0و3و0و5و1

3و0و5و1و9

3و0و5و1

1

متغیرهای فرهنگی

0و3و5و1

0و3و0و5و1و9

0و3و5و1

9

متغیرهای منابع انسانی

0و5و1

0و3و0و1و9

0و1

1

پویایی سازمانی

0و3و0و5و1

3و5و1و9

3و5و1

0

زیرساختهای فناوری

0و0و5

0و3و5و1و9

0و5

5
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گام ششم :رسم مدل اولیه و نهایی ساختاری تفسیری
در این مرحله با توجه به سطوح متغیرها و ماتریس دسترسی نهایی ،یک مدل اولیه رسم و از طریق حذف روابط ثانویه
در مدل اولیه ،مدل نهایی به دست می آید.

ریسک پذیري

متغیرهای ساختاری

متغیرهای منابع انسانی
متغیرهای فرهنگی

پویایی سازمانی

زیرساختهای فناوری

نمودار ( :)1مدل اولیه پژوهش
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گام هفتم :تجزیهوتحلیل قدرت نفوذ و میزان وابستگی (نمودار )MICMAC
با استفاده از داده های جدول ( )0میتوان شاخص های پژوهش را بر اساس قدرت نفوذ هر شاخص در شاخص های دیگر
و میزان وابستگی هر شاخص به شاخصهای دیگر در چهار سطح زیر دستهبندی کرد:
 -9سطح استقالل (خودمختار) :شاخصهایی که حداقل وابستگی و قدرت نفوذ را در دیگر شاخصها دارند.
 -1وابستگی :شاخصهایی که وابستگی زیادی به شاخصهای دیگر دارند.
 -5ارتباط (پیوندی) :شاخصهایی که رابطه دو طرفه ای با دیگر شاخصها دارند.
 -0نفوذ (عدم وابستگی) :شاخصهایی که بر شاخصهای دیگر نفوذ قابلتوجهی دارند.
قابل توجه می باشد که در این تحقیق همه شاخص ها در سطح سوم قرار می گیرند ،گروه سوم ،متغیرهای ارتباطی
(سطح  ) 5می باشند که از قدرت نفوذ و وابستگی باالیی برخوردارند .در واقع هر گونه عملی بر روی این متغیرها باعث
تغییر سایر متغیرها می شود .تحلیل ماتریس قدرت نفوذ-وابستگی در بخش نتایج تحقیق ارائه شده است.
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جدول ( :)6ماتریس قدرت نفوذ -وابستگی
همه شاخص ها در این سطح قرار می گیرند

III

کم قدرت نفوذ زیاد

IV

I

II

زیاد وابستگی کم

بررسی تاثیر نوآوری سازمانی بر قابلیت نوآوری فناورانه و عملکرد شرکتهای تولیدی در شهر صنعتی کرمانشاه با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری

97

 .5نتیجهگیری و پیشنهادات
سؤال اول :ابعاد و شاخص های تاثیر نوآوری سازمانی در قابلیت های توآوری فناورانه کدامند؟
با بررسی تحقیقات قبلی و مرور ادبیات مرتبط با موضوع و همچنین مصاحبه با خبرگان 0 ،عامل مؤثر شناسایی شد که این
مجموعه شاخصها ،با توجه به ادبیات در قالب  3بعد اصلی دستهبندی شدند.
جدول ( :)7تاثیر نوآوری سازمانی در قابلیت های توآوری فناورانه
ردیف

ابعاد

9

ریسک پذیری

1

متغیرهای ساختاری

5

متغیرهای فرهنگی

0

متغیرهای منابع انسانی

3

پویایی سازمانی

0

زیرساختهای فناوری
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سؤال دوم :روابط بین شاخص های تاثیر نوآوری سازمانی در قابلیت های توآوری فناورانه در قالب یک مدل یکپارچه
 ISMبه چه صورت است؟
مدل اولیه با توجه به سطوح متغیرها و ماتریس دسترسی نهایی رسم شد و از طریق حذف انتقال پذیری ها در مدل اولیه،
مدل نهایی بدست می آید.

متغیرهای فرهنگی

متغیرهاي منابع انسانی
متغیرهای منابع انسانی

ساختاري
متغیرهاي ساختاری
متغیرهای

فناوري
ز
یرساختهاي فناوری
زیزساخت های

پویاییسازمانی
پویایی
سازمانی

ریسک پذیري
ریسک
پذیری

نمودار ( :)2مدل ساختاری تفسیری پژوهش

همان طور که اشاره شد ،مدل نهایی به دست آمده در این پژوهش از چهار سطح تشکیل شده است .باید توجه داشت که
موانعی که در سطوح باالتر هستند از تأثیرگذاری کمتری برخوردارند و بیشتر تحت تأثیر سایر موانع می باشند .ابعاد
متغیرهای فرهنگی و متغیرهای منابع انسانیدر باالترین سطح قرار گرفته اند؛ بنابراین ،بیشتر تحت تأثیر موانع سطح پایین تر
هستند.
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از جمله نتایج دیگر تحقیق می توان بر نتایج ماتریس نفوذ -همبستگی اشاره کرد .در این ماتریس شاخص های قابلیت
نوآوری سازمانی با توجه به قدرت نفوذ هر شاخص در شاخص های دیگر و میزان وابستگی هر شاخص به شاخص های
دیگر در چهار سطح تقسیم بندی شده است .سطح بندی مذکور نشان می دهد که همه شاخص های تحقیق در ناحیه
پیوندی قرار گرفته اند .متغیرهای این ناحیه ،قدرت نفوذ و وابستگی باالیی دارند.
سؤال سوم :اولویت بندی ابعاد و شاخص های تاثیر نوآوری سازمانی در قابلیت های توآوری فناورانه چگونه است؟
همان طور که اشاره شد ،مدل نهایی به دست آمده در این پژوهش از پنج سطح تشکیل شده است .باید توجه داشت که
شاخصهایی که در سطوح باالتر هستند از تأثیرگذاری کمتری برخوردارند و بیشتر تحت تأثیر سایر شاخصها میباشند.
جدول ( )3اولویتبندی شاخصهای پژوهش را بر اساس سطحبندی بدست آمده نمایش میدهد.
جدول ( :)8اولویتبندی شاخصهای پژوهش
سطح

شاخص

9

متغیرهای فرهنگی

1

متغیرهای منابع انسانی ،متغیرهای ساختاری

5

زیرساختهای فناوری

0

پویایی سازمانی

3

ریسک پذیری

تبیین و تفسیر نتایج تحقیق
در تحقیق حاضر نتایج نشان داد که نوآوری سازمانی ،قابلیت نوآوری فناورانه و قابلیت نوآوری تولید بر عملکرد سازمانی
تاثیر داشته اند و می توانند تغییرات عملکرد سازمانی را با توجه به مدل تحقیق ،پیش بینی نمایند .از سوی دیگر بر اساس
میانگین به دست آمده برای متغیر عملکرد سازمان می توان گفت این متغیر وضعیت مناسبی نداشته و خصوصا توجه به
نوآوری فرایند به دلیل تاثیر قابل توجهی که بر عملکرد سازمان دارد می تواند در دستور کار مسئولین مربوطه در شرکتهای
صنایع غذایی شهرستان کرمانشاه قرار بگیرد.
نتایج بررسی فرضیات نشان داد که متغیرهای قابلیت نوآوری فرایند و قابلیت نوآوری تولید می توانند موجب تاثیرگذاری
غیرمستقیم نوآوری سازمانی بر عملکرد باشند و بیشترین تاثیر غیر مستقیم نیز از مسیر نوآوری فرایند حاصل می شود که
نقش مهم برخوردار بودن شرکتها از قابلیتهای مناسب برای ایجاد نوآوری در فرایندهای سازمانی را نشان می دهد و
همچنین بیان می کند که مدیران به منظور کسب عملکرد بهینه می توانند بر فعالیتهای نوآوری سازمانی و نوآوری فرایندی
تاکید بیشتری نسبت به نوآوری در تولید داشته باشند.
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پیشنهادات کاربردی
بر اساس نتایج به دست آمده تعدادی پیشنهاد به مدیران شرکتهای صنایع غذایی شهرستان کرمانشاه بدین شرح ارائه می
شود:
 -9پیشنهاد می شود به منظور تقویت نوآوری سازمانی ،تهیه و استفاده از پایگاههای داده در رابطه با تجربیات شرکتهای
موف ق بین المللی و داخلی ،تهیه کارگروهی برای بررسی و رصد دقیق رقبا و اقداماتی مشابه در دستور کار مدیران
شرکتهای صنایع غذایی شهرستان کرمانشاه قرار بگیرد.
 -1پیشنهاد می شود در شرکتهای تولیدی از روشهای مدرن و ابزارهای جدید و کارآمد مدیریتی همچون سیستمهای
مدیریت استعداد کارکنان ،سیستم تصمیم گیری غیر متمرکز ،گروههای کاری بین وظیقهای و به طور کلی مدیریت منابع
انسانی پیشرفته بهره بیشتری گرفته شود.
 -5پیشنهاد می شود به منظور متمرکز شدن شرکت بر اهداف و ماموریتهای اصلی خود ،از برونسپاری فعالیتهای غیر
ضروری و همچنین تو جه ویژه به تامین کنندگان و عرضه کنندگان ،به عنوان رنجیره تولید شرکت و همکاران خارجی
مجموعه ،استفاده شود تا نوآوری سازمانی نمود بیشتری پیدا کند.
 -0پیشنهاد می شود جهت کسب عملکرد باالتر و در سطح استاندارهای بین المللی ،شرکتها تالش نمایند تا از قابلیتهای به
روز همچون قابلیت ایجاد و مدیریت مجموعه ای از فناوریهای به هم مرتبط ،توانائی جذب فناوریهای اصلی و پایه ای
صنعت ،قابلیت خلق نوآوری در فرایندهای تولیدی و فنی و فعالیتهای این چنین بهره بگیرند.
 -3پیشنهاد می شود با توجه به رویکر جهانی در خصوص توجه به محیط زیست و تعیین استانداردهای تولیدی دوستدار
محیط زیست و احتمال وضع قوانینی بازدارنده در این خصوص ،شرکتها در زمینه برخورداری از فرایندهای تولیدی سبز نیز
برنامه ریزی نمایند.
 .6منابع و مآخذ
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Abstract
The purpose of this study is to investigate the effect of organizational innovation on technological
innovation capability and performance of food industry companies in Kermanshah. The present study is
descriptive and applied in terms of purpose. This study by examining the effects of organizational
innovation in creating innovation capability in products and processes as well as the effects of
organizational innovation and technological capabilities on the performance of companies, part of the
gap in improving the performance of Kermanshah manufacturing companies due to lack of innovation
and strengthening factors Demonstrates process and production innovations and explores ways to
address these weaknesses. The need to address the issue of innovation and its impact on the
performance of manufacturing companies in the industrial city of Kermanshah is doubly important
because on the one hand the performance of these companies will improve and on the other hand the
growth of industry will improve. By reviewing the research literature and obtaining experts' opinions,
the issue was identified in the form of 6 dimensions (risk-taking, structural variables, cultural variables,
human resource variables, organizational dynamics, technology infrastructure); Then, a matrix
questionnaire was developed with ISM approach to determine the interrelationships of these indicators.
The data obtained from the questionnaire were analyzed using interpretive structural modeling and
plotted at 5 levels in an interactive network. The results showed that organizational innovation has a
significant effect on process innovation capability and production innovation capability. Also, process
innovation capability and production innovation capability have had a significant effect on
organizational performance.
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