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تاثیر رفتار نوآورانه بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مهارتهای ارتباطی (مورد
مطالعه  :کافه بازار)
صونا عمراهی کادیجانی  ، 1مهدی

آقاعباسی 2

 1گروه مدیریت کسبوکار واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
 2گروه مدیریت کسبوکار واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

چکیده
ارتباطات یک مهارت بسیار مهم در مدیریت ومبنای الزم وضروری برای مدیریت کارآمد است .یک وجه مهم ارتباط درسازمان
و مدیریت ارتباط میان مدیر و کارکنان است .مدیران می توانند بادر نظر گرفتن شبکه های ارتباطی مؤثر و بهبود مهارت های
انسانی ازجمله توسعه ی مهارت های ارتباطی ،زمینه ی مدیریت مؤثر بر بهبود عملکرد کارکنان و تحقق اهداف سازمانی را
تسهیل نمایند .همچنین دردنیای رقابتی امروز ،تنها مزیت رقابتی پایدار هر سازمان ،نیروی انسانی آن و نقش تمامی آن ها در
موفقیت سازمان است که این امر از رفتار نوآورانه کارکنان میّسر است .هــدف از پژوهــش حاضــر بررســی تأثیــر رفتــار
نوآورانــه بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مهارتهای ارتباطی است.جامعــه آمــاری ایــن تحقیــق دربردارنــدۀ کارکنــان
شرکت کافه بازار می باشد .حجــم نمونــه بــا روش نمونه گیری تصادفی42نفر بر اساس فرمول کوکران بدست آمده و داده
ها با پرسشنامه های استاندارد جمع آوری شده که روایی آن از طریق روایی واگرا و پایایی آن با پایایی ترکیبی و ضریب آلفای
کرونباخ محاسبه شده است.تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی – پیمایشی است.داده ها با
مدل سازی معادالت ساختاری تجزیه و تحلیل شده است.یافته نشان می دهد که تاثیرات متغیر مستقل پژوهش بر وابسته
(رفتار نوآورانه بر عملکرد سازمانی) معنی دار بوده و متغیر مهارتهای ارتباطی نقش میانجی بین آنها ایفا می کند.
واژههای کلیدی :رفتار نوآورانه ،عملکرد سازمانی ،مهارتهای ارتباطی ،کافه بازار
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مقدمه
با پیچیده تر شدن روزافزون جوامع امروزی ،به طور حتم رسالت سازمانها به منظور برآورده شدن انتظارات جوامع ،حساستر و با
اهمیت تر می شود .همه سازمانها برای ماندگاری نیازمند اندیشه های نو و نظرهای بدیع و تازه اند .افکار و نظرهای جدید،
مانند روحی در کالبد سازمان دمیده می شود و آن را از نیستی نجات می دهد  .امروزه با پیچیدگی رقابت ،نوآوری به عنوان
یکی از مزیتهای اصلی برای حیات سازمانها محسوب می شود .ظهور نوآوری نه تنها سازمانها را قادر می سازد نسبت به رقبا
مزیت رقابتی به دست آورند بلکه ابزار سودمندی را برای ارتقای عملکرد سازمانی ارائه می کند(رضایی نسب و دهقان
دهنوی .)1395،با این حال ،علیرغم قصد ایران برای حمایت از توسعه بنگاههای کوچک و متوسط (  ،)SMEsعوامل متعددی از
جمله آموزش ،ویژگیهای جمعیتی ،فناوری و مسائل اقتصادی و سیاسی ،دستیابی به این هدف را محدود میکند(.سعادت و
1
مجموعه تالش های صورت گرفته در یک سازمان در عملکرد سازمانی منعکس می شود و
همکاران  )2021،واضح است که

بهبود عملکرد ،از جمله مهمترین اهداف هر سازمانی محسوب می شود .به همین خاطر ،اغلب سازمانها با استفاده از ابزارها و
سازوکارهای گوناگون؛ سعی در بهبود عملکرد خود دارند .به طورکلی عملکرد سازمانی به عنوان شاخصی است که میزان
دستیابی یک شرکت به اهداف خود را مورد سنجش قرار می دهد .در سازمان های انتفاعی ،مفهوم عملکرد عمدتاً به مفاهیمی
نظیر سودآوری و درآمد اشاره دارد درحالی که در سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی؛ عمدتاً به رضایت مراجعین و کیفیت خدمات
ارائه شده اشاره دارد  .عملکرد به عنوان یکی از مهمترین شاخص های سازمانی محسوب می شود که تمام تالش های مدیران و
کارکنان ،معطوف به بهبود آن شده است .به طور کلی ،عملکرد سازمانی به نتایجی اشاره دارد که سازمان با توجه به اهداف از
پیش تعیین شده ،در جهت نیل به اهداف به آنها می رسد و شامل سه فاکتور اصلی است :الف)نتایج مالی (اعم از سودآوری و
میزان فروش) ب)رضایت و بهره وری کارکنان و ج) رضایت مشتریان از خدمات و محصوالت ارائه شده است(.کمال زاده و
همکاران.)1400،
سرعت تحوالت از ویژگی های قرن بیست و یکم می باشد و گاه سرعت این تغییرات به قدری فزاینده است که بیشتر جوامع از
درک آن غافل می شوند .فضای حاکم بر اقتصاد امروز ،ریسک توأم با عدم اطمینان است و با حرکات اصالحی نمی توان به
مقابله و این تغییرات و همچنین ایجاد مزیت رقابتی پایدار پرداخت(.عیزاده مجدو همکاران )1397،امروزه با توجه به شرایط
رقابتی ،سازمانها در معرض تحول و دگرگونی بوده و موفقیت نهایی و حتی گاهی بقای سازمانها به میزان توانایی برنامه ریزان
آن سازمان در ایجاد نوآوری و زمینه های اجرای آن و بکارگیری افکار و ایده های نو بستگی دارد  .نوآوری عمری به درازای
عمر بشر دارد زیرا بشر همواره به دنبال یافتن راههای جدید برای انجام کارهای خود بوده است .بدون نوآوری ،دنیایی که در آن
زندگی می کنیم چهره ای کامالً متفاوت خواهد داشت .برای سازمانی که در محیط متغیر و بدون قطعیت به رقابت می پردازد،
نوآوری)ایجاد ،انتقال ،واکنش و تغییر ایده ها ( برای رشد ،موفقیت و بقای سازمان عامل حیاتی به شمار می رود(طوطیانی و
اصفهانی .)1398،با توجه به فضای کسبوکار پرتالطم کنونی ،طی طریق به روشهای مرسوم سهم مناسبی از بازار را در اختیار
صاحبان کسبوکار نخواهد گذاشت و نیاز به روشهای نوآورانه و کارآفرینانه در بازار بهشدت احساس میشود(.ناظم و
همکاران )1400،با وجود این ،مشاهدات و مطالعات نشان می دهد که بسیاری از سازمانها نه تنها نوآور و خالق نیستند بلکه
حتی در هماهنگی با تحوالت و پیشرفت تغییرات نیز ناتوان مانده و اغلب با شیوه های ناکارآمد سنتی اداره می شوند از اینرو
1
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درعصر حاضر با وجود رقابت در تمامی صحنه های فنی ،سازمانی و ...مدیران سعی دارند تا با شناخت و ایجاد جوی حاکی از
درک مناسب به تولید نوآوری که طی آن امکان بروز خالقیتها و افزایش بهره وری را میسر می سازد ،اهتمام ورزند .همه
سازمانها برای بقاء ،نیازمند اندیشه های نو و نظرات بدیع و تازه هستند .خلق ایده و فرایندهای جدید ،مسیری است که به
واسطه آن ،سازمانها می توانند خود را با محیط منطبق کرده و به مزیتی رقابتی دست یابند(اکرم و همکاران  )2020،با توجه
به اهمیت و ضرورت ارتقای مهارت های منابع انسانی در صنعت  ،4.0شرکت ها باید استراتژی مناسبی برای افزایش رقابت
پذیری منابع انسانی خود اتخاذ کنند .با تمرکز بر اتوماسیون فرآیند ،شرکت ها تنها به پس انداز مالی دست می یابند ،در حالی
که با اتخاذ استراتژی هایی مبتنی بر ظرفیت ها و استعدادهای منابع انسانی و فناوری ،یک شرکت می تواند چشم انداز بزرگ
تری را برای دستیابی به رشد و اهداف کسب و کار متصور شود(.بالویی و همکاران )2022،

3

بمنظور داشتن چنین مزیت رقابتی سازمان همواره عالوه داشتن کارکنان خالق  ،می بایست توجه ویژه ای به مقوله ارتباطات
در سازمان داشته باشند .همانطور که بدن انسان برای انتقال پیام های مغز که کی بخورد ،کی بخوابد ،کی بایستد و  ...به
سیستم عصبی تکیه دارد؛ یک سازمان هم به ارتباطات سازمانی برای رسیدن به اهداف خود نیازمند است .اگر در بدن انسان،
اختالل فیزیکی یا عصبی به وجود بیاید یعنی مانعی در راه جریان آزاد پیام ها ایجاد شود ،عواقب منفی به دنبال خواهد داشت
به همین صورت اگر مشکلی در ارتباطات سازمانی ایجاد شود ،باید به صورت سریع و کامل برطرف شود .درک مفهوم ارتباطات
سازمانی ،اثربخشی کارکنان سازمان را افزایش می دهد و کمبود اصول ارتباطات سازمانی باعث ایجاد مشکل در سازمان می
شود(صنیعی.)1398،
جامعه ی آمار مورد بررسی در تحقیق ما شرکت کافه بازار است.برنامهی «بازار» یک بستر ارائهی برنامهها ،بازیهای اندرویدی و
ویدیو در ایران است که از سوی شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان توسعه یافته و در مالکیت «گروه توسعه فناوری
اطالعات هزاردستان» قرار دارد .کافهبازار در بهمن  1389به همت جمعی از فارغالتحصیالن و دانشجویان دانشگاههای ایرانی
شکل گرفت و از آن زمان تاکنون ،با بهرهمندی از همکاری متخصصان و توسعهدهندگان مشتاق و مستعد ایرانی ،کوشیده است
بستر جامعی از خدمات ،محتوا و محصوالت دیجیتال را برای کاربران اندرویدی فراهم کند .کافهبازار در این سالها کوشیده
میزبانی برای توسعهدهندههای بازی ،برنامه و تأمینکنندگان رسمی ویدیو باشد تا محصول و محتوای خود را به مخاطبان
ایرانی برسانند .کافه بازار همواره میکوشد خدمات بومی و بهینهسازیشدهای را به کاربران ایرانی ارائه کند.
بخشی از خدمات گستردهی بازار به شرح زیر است:
انتشار برنامهها و بازیها به زبان فارسی
فراهمکردن خدمات پرداخت آسان برای کاربران داخلی
ارائهی محتوای گلچینشده از سوی تیم سردبیران کافهبازار
پشتیبانی  24ساعته در تمام روزهای هفته ،برای کاربران و توسعهدهندگان
«بازار» عالوه بر میزبانی برنامهها و بازیها به زبان فارسی ،به زبان انگلیسی نیز در دسترس است.

2

-Akram et al.
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بر اساس گزارش ساالنه کافهبازار در سال  1396و دادههای بهروزشده در شهریور سال  ،97برنامهی «بازار» بیش از  38میلیون
نصب فعال دارد که  98درصد این نصبها در ایران است .اکنون  132000برنامه 31 ،هزار بازی در «بازار» منتشر شده است.
که از سوی  22000توسعهدهندهی فعال -با دست کم یک عنوان محصول منتشرشده -توسعه یافته است .طی سالهای
گذشته ،توسعهدهندگان و ناشران غیرایرانی نیز به همکاری با کافهبازار اشتیاق نشان دادهاند و حدود  120تیم غیرایرانی 800
برنامه و بازی باکیفیت را به صورت رسمی برای کاربران ایرانی منتشر کردهاند .علیرغم پژوهشهای پیشین که در حوزه رفتار
نوآورانه و عملکرد سازمان صورت گرفته اند ،با توجه به جستجوهای محقق ،پژوهشی به مطالعه تاثیر رفتارنوآورانه بر عملکرد
سازمانی با نقش میانجی مهارتهای ارتباطی مورد مطالعه بازار نپرداخته است .بدین منظور در این پژوهش می خواهیم با
استفاده از تحلیل عاملی تاییدی به تبیین میزان تاثیر این متغیرها بر روی همدیگر بپردازیم.و سوالی که در اینجا مطرح می
شود این است که آیا رفتار نوآورانه بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مهارتهای ارتباطی در بین کارکنان کافه بازار تاثیر دارد؟

ادبیات پژوهش
عملکرد سازمانی
عملکرد در لغت یعنی حالت با کیفیت کار کرد .بنابراین ،عملکرد سازمانی یک سازه کلی است که بر چگونگی انجام عملیات
سازمانی اشاره دارد .معروفترین تعریف عملکرد توسط نیلی و همکاران ( )2002ارائهشده است .وی 4بیان داشت که عملکرد
سازمانی فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته است .مطابق این تعریف ،عملکرد به دو جزء تقسیم
میشود(رجبی فرجاد و مطیعیان نجار.)1397، ،


کارایی :که توصیفکننده چگونگی استفاده سازمان از منابع برای تولید خدمات یا محصوالت است.



اثربخشی که توصیفکننده درجه نیل به اهداف سازمانی است.

عملکرد عبارت است از مجموعه رفتارهایی که افراد در ارتباط با شغل از خود نشان میدهند .بهسازی عملکرد ،عبارت است از
فرایند شناسایی شکافها ،درک علل آنها و سرانجام ،تدوین راهبردهایی برای از میان بردن آنها(فتاحی و کاشف،
.)1395عملکرد سازمانی به عنوان فعالیتی ارزشمند در سطح اجتماع تعریف می شود .با وجود اهمیت آن  ،این تعریف صریح ًا
در ادبیات اقتصادی به رسمیت شناخته نشده است .از طرف دیگر  ،چند بعدی بودن مسایل موجود در سازمانی سبب می شود
که این تعریف را بهبود داد .بنابراین عملکرد سازمانی از چهار عنصر به هم پیوسته تشکیل شده است:


نتایج مالی.



کارایی عملیاتی.



رضایت ذینفعان.
4
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توانایی رقابت.

ا ز این رو اندازه گیری چهار عنصر در عملکرد سازمانی به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است.بررسی تاثیر همه این
موارد در بهبود عملکرد سازمانی می تواند موثر باشد( .شاهمرادی.)1400،عملکرد سازمانی کارکنان به عنوان یکی از مهم ترین
مؤلفه های اندازه گیری میزان بهره وری در سازمان ها شناخته می شود .این عنصر یکی از مفاهیم بنیادین در مدیریت به شمار
می رود .چرا که بسیاری از وظایف مدیریت بر اساس آن شکل می گیرد .همچنین موفقیت سازمان ها را می توان در آیینه
عملکردشان مشاهده کرد .عملکرد سازمانی پدیده ای پیچیده است که شاید ساده ترین تعبیر برای آن را بتوان مجموعه فعالیت
های معطوف به دستیابی سازمانی دانست .عملکرد سازمانی به چگونگی مأموریت ها و وظایف و فعالیت های سازمانی و نتایج
آنها اطالق می شود .این مفهوم ارزش مورد انتظار سازمان تعریف می شود که یک فرد در یک دوره از زمان انجام می دهد .هر
سازمانی برای نیل به عملکرد سازمانی مطلوب در جستجوی راه هایی است تا محیط را برای کارکنان مساعد سازد .تا به درجه
ای از توانایی برسند که تأثیر گذاری بیش تری بر روی کارشان داشته باشند(بریمانی و علیزاده باچی .)1398 ،رویکرد انسان بر
بهبود مدیریت منابع انسانی از جمله انتخاب ،استخدام ،آموزش و ارتقاء متمرکز است .اجرای نسبتاً ارزان و تأثیر نسبتاً سریع
برخی از مزایای این رویکرد است ،اما تأثیر آن به دلیل این واقعیت محدود است که تمرکز بر انتخاب کارکنان و آموزش ،تنظیم
ساختار اداری و پشتیبانی رویهای برای فرآیندها را تضمین نمیکند(.بالویی و همکاران )2021،

5

رفتار نوآورانه
فار و فورد( )1990رفتار نوآورانه کارکنان را بعنوان یک رفتار شخصی تعریف می کنند که هدفش رسیدن به راه اندازی و
معرفی ایده ها ،فرآیندها ،محصوالت یا رویه های جدید و مفید در یک نقش کاری ،گروه یا سازمان می باشد .رفتار کاری
نوآورانه از خالقیت کارمندان و تولید ایده های جدید و مفید مرتبط با محصوالت ،خدمات ،فرآیندها و رویه ها متفاوت است
زیرا همچنین شامل اجرای ایده ها نیز می باشد(خلیلی پور و خنیفر .)1397،بر خالف خالقیت ،رفتار کاری نوآورانه به وضوح
تمایلش به ارائه منفعت می باشد .آن یک جزء کاربردی واضح تر است که انتظار می رود به خروجی نوآوری منجر شود.
خالقیت می تواند بعنوان یک جز اساسی و اصلی از رفتار کاری نوآورانه دیده شود ،که بیشتر در آغاز فرآیند نوآوری مشهود
است زمانی که مسائل یا شکاف های عملکردی تشخیص داده می شوند و ایده ها در پاسخ به نیاز درک شده برای نوآوری تولید
می گردند(زبردست و همکاران ،2017،،مورا  .)2013،رفتار 6نوآورانه کارکنان7در محیط کار ،رفتار پیچیده ای است که شامل سه
زمینه تولید ایده ،ترویج ایده و پیادهسازی ایده است .تولید و معرفی ایده ،به ایدهپردازی و ارائه ی ایدههای نو میپردازد و
نشاندهنده میزانی است که یک فرد ایدههای جدید را تولید می کند .ترویج ایده به تالش افراد برای جلب پشتیبانی و تعهد
دیگران در پیادهسازی ایدههای جدید اشاره دارد .پیادهسازی ایده به تالشهای عملی تر برای تبدیل ایدههای نو به راه کارهای
عملی و پیادهسازی آنها در فعالیت کاری سازمانی اش اشاره دارد  .اغلب کارهای تئوری انجام شده در خصوص رفتار نوآورانه

5

Balouei&etal

6

- Zabardast et al.

7

- Mura
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کارکنان بین ابعاد متفاوت تمایز قائل شده اند که اغلب به مراحل متفاوت فرآیند نوآوری مربوط هستند .بعنوان مثال اسکات و
بروس ( )1994رفتار کاری نوآورانه را 8بعنوان یک فرآیند چندمرحله ای عملیاتی کرده اند .محققان سه مرحله مرتبط با رفتار
کاری نوآورانه یعنی تولید ایده و ائتالف و اجرای ایده خالصه کرده اند .با این حال ،می بینیم که تولید ایده نسبتاً گسترده است
بگونه ای که پیشنهاد شده است که شامل رفتارهایی هم مرتبط با جستجو و هم تولید ایده ها باشد .بهرحال ،تحقیقات
خالقیت نشان دادند که این دو نوع رفتار بر قابلیت های متمایز شناختی تکیه دارند(دهقانی سلطانی و همکاران.)1397،
مهارت های ارتباطی
ارتباط ،یکی از قدیمی ترین و درعین حال عالی ترین دستاوردهای بشری است .ارتباط زمینه ساز زندگی اجتماعی
ماست(.علیزادهمجد و همکاران )1399،این مهارت به عنوان مجموعه مهارت های اجتماعی در یک الگوی سه مرحله ای شامل؛
مهارتهای دریافت ،مهارتهای پردازش و مهارتهای پیامرسانی یا پاسخ است .مهارتهای معموالً به توجه و درک دقیق پیامها و
محرکهای اجتماعی در موقعیتهای گوناگون مربوط است .ارزیابی و تجزیه و تحلیل پیام دریافت شده ویافتن پاسخ مناسب برای
دادن بازخورد مناسب ،به مرحله پردازش برمی گردد و باالخره انتخاب ابزار،حاالت ،کلمات و چگونگی ارائه بازخورد و پاسخ پیام
دریافت شده به مرحله پیامرسانی یا پاسخ مربوط می شود (.مصطفوی کهنگی و قادیان.)1399،
برای برقراری ارتباط به تعبیری حداقل باید دو انسان وجود داشته باشند تا موضوع خاصی را به کمک ابزار یا وسایل ویژه ای به
اطالع یکدیگر برسانند  .از این قضیه به عنوان فرایند ارتباطات نام می برند .اگر چرخه ارتباط را محدود و مختصر کنیم و به
رابطه بین فردی برسیم ،دو فرد با یکدی گر در حال گفتگو هستند ،آن که حرف می زند فرستنده ،و آن که گوش می دهد
گیرنده و آنچه بین آن دو رد و بدل می شود پیام نامیده می شود .در این رابطه بین فردی ،از آنجا که نوع ارتباط افقی است
جایگاه گیرنده و فرستنده قابل تغییر است .به سخن دیگر منبع می تواند به مخاطب یا به عکس ،مخاطب می تواند به منبع
تبدیل شود( .گیوتاج و همکاران.)1398،ارتباط عبارت است از انتقال اطالعات با وسایل ارتباطی گوناگون از یک نقطه  ،یک
شخص با یک دستگاه به دیگری  .چنانچه ارتباط به صورت صحیح انجام نشود ،باعث ایجاد نابسامانی در سازمان خواهد شد .
ب نابراین ریشه مشکالت فردی  ،سازمانی و اجتماعی را می توان در کمبود ارتباطات موثر و سوء تعبیرها و تفسیرهای ارتباط
جستجو کرد  .پس می توان گفت که برقراری ارتبـاط صحیح به دالیل متعددی برای مدیران ضروری است که از آن جمله :
هماهنگ کردن و تنظیم وقت خود  ،انجام وظای ف برنامه ریزی  ،سازماندهی  ،هدایت  ،رهبری و کنترل سازمان به نحوه ی
موثر(حسینی نسب و عظیمی کهن.)1392،

8

- Scott, S.G. and Bruce
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پیشینه تحقیق
جدول ( )1خالصه ی پیشینه داخلی و خارجی
مطالعات انجام شده در خارج از کشور
ردیف

1

پژوهشگران

اکرم وهمکاران
()2020

عنوان پژوهش

یافته های پژوهش

سازمانی بر
یافتن تاثیر عدالت
9
رفتار کاری نوآورانه کارکنان در
حال کار در بخش مخابرات
چین

آنالیز نقش واسطه ای به اشتراک گذاری دانش بین متغیرهای
مستقل و وابسته در این مطالعه نیز می پردازد .به منظور تست
فرضیات مطالعه ،داده هایی از  345پاسخ دهنده در حال کار
در صنعت مخابرات چین جمع آوری شد .آنالیز فاکتور
اکتشافی بیانگر تناسب خوب مدل است ،در حالی که مدل
معادالت ساختاری تاثیر مثبت و معنی دار عدالت سازمانی بر
رفتار کاری نوآورانه سازمان و به اشتراک گذاری دانش را نشان
می دهد .به اشتراک گذاری دانش دارای ارتباط واسطه ای
بین عدالت سازمانی و رفتار کاری نوآورانه سازمانی برقرار می
کند .پیامدهای مدیریتی و عملی این مطالعه نیز ذکر شد.

2

باقری و
همکاران (2020
)

آیا خودکارآمدی خالق و اشتیاق با استفاده از دادههای  310کارمند شاغل در  32شرکت جدید
با فناوری پیشرفته ایرانی و مدیران عامل مربوطه ،رهبری
به اختراع فرآیندی بر رفتار
1
0
رفتار نوآورانه کارکنان را از طریق مکانیسمهای
کارآفرینانه
کارکنان در
نوآورانه
میانجی خودکارآمدی خالق و اشتیاق به اختراع پرورش
سرمایهگذاریهای جدید با
فناوری پیشرفته تأثیر میگذارد میدهد.

3

اکبری و
همکاران (2020
)

یافتهها نشان میدهد که رهبری کارآفرینی تأثیر مثبت و
معناداری بر رفتار کاری نوآورانه کارکنان در SMEs ICT
تأثیر رهبری کارآفرینانه بر رفتار
دارد .عالوه بر این ،خودکارآمدی خالق کارکنان و حمایت
کارکنان پرداختند
کاری نوآورانه
1
رهبران از نوآور 1ی ،رابطه بین رهبری کارآفرینانه و رفتار کاری
و خودکارآمدی خالق و حمایت
نوآورانه را واسطه میکند .پیامدهای نتایج و پیشنهادات برای
از نوآوری
توسعه رفتار کاری نوآورانه در میان کارکنان شرکتهای
کوچک و متوسط با فناوری پیشرفته پیشنهاد میشود.

4

نومن و
همکاران (2018
)

نتایج نشان می دهد رهبرانی با مدلسازی -نقش رفتارهای
کارآفرینانه در  1برابر کارمندان و در سوق آنها به سمت
شناسایی و بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه ،به احتمال

بررسی تاثیر منحصر به فرد
رهبری کارآفرینانه2بر رابطه بین
خودکارآمدی خالقانه کارمندان

9

-Akram et al.3

10

- Bagheri et al4.

11

-Akbari et al.

12

- Newman et al.
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و رفتار نوآورانه

5

انلر و
همکاران (2018
)

زیاد رفتار نوآورانه را در میان کارکنانی با سطح باالتری از
خودکارآمدی خالقانه ترویج دهند ،تا اینکه از طریق شیوه ای
تحول گرا عمل کنند و یا اجازه دهند کارکنان در تصمیم
گیری شرکت کنند.

ارزیابی مهارت 3های ارتباطی
کارکنان اتاق عمل

نتایج :نمره مهارت های ارتباطی کارکنانی که سن باالی 51
سال داشتند 21 ،سال یا بیشر تجربه کاری داشنند و سال
های بیشتری در بخش فعلی خود کار کردند از پرستاران باال
تر است نمره مهارت های ارتباطی پرستاران از جراحان و
متخصصان هوشبری باالتر بود .این نمره با افزایش سن ،تجربه
کاری و افزایش 1سال های کاری در یک بخش افزایش می
یابد .نتیجه :این نتایج به رهبران کمک می نماید تا ارتباطات
بین کارکنان اتاق عمل را بهبود دهند .پیشنهاد می شود که به
منظور ارزیابی عینی تر مهارت های ارتباطی کارکنان اتاق
عمل ،نتایج بدست آمده از مطالعات انجام شده در زمینه این
موضوع در بیمارستان های مختلف افزایش یابد.

مطالعات انجام شده در داخل کشور

پروازی()1399
6

نتایج حاکی از این بود که نگرش مثبت در قبال رفتار های
محیطی بر مقاصد نوآوری محیطی ،تاثیر مثبت دارد.
تاثیر نگرش مثبت ،ادراک رفتار ،هنجارهای محیطی بر مقاصد نوآوری محیطی ،تاثیر مثبت
دارد .درک از کنترل رفتار محیطی بر مقاصد نوآوری محیطی،
هنجارها ،مقاصد و رفتارهای
تاثیر مثبت دارند .مدیریت محیط زیست بر مقاصد نوآوری
نوآورانه محیطی بر عملکرد
محیطی ،تاثیر مثبت دارد .مقاصد نوآوری در محیط زیست بر
محیطی
رفتار نوآورانه محیطی ،تاثیر مثبت دارد .رفتارهای نوآورانه
محیطی بر عملکرد محیطی ،تاثیر مثبت دارد.

7

مصطفوی کهنگی
و قادیان()1399

بررسی رابطه بین مهارت های
ارتباطی مدیران و عملکرد آنها
در دانشگاه پیام نور

تجزیه و تحلیل یافته های حاصل از پرسشنامه درسطح
استنباطی با استفاده از نرم افزار  spssپرداخته شده است .در
سطح استنباطی با توجه به فرضیات تحقیق ازآزمون های
رگرسیون و همبستگی و همچنین در بخش یافته های جانبی
از آزمون های  tمستقل و تحلیل واریانسیک راهه استفاده
شده است .طبق نتایج به دست آمده تائید شده که بین مهارت
های ارتباطی مدیران و عملکرد آنها رابطه وجود دارد .یعنی با
باال رفتن مهارت های ارتباطی عملکرد مدیران نیز بیشتر می
شود.

گیوتاج و
همکاران()1398

بررسی رابطه ی بین مهارت
های ارتباطی مدیران

یافته ها نشان می دهد که بین ابعاد مهارتهای ارتباطی
مدیران و عملکرد کارکنان رابطه ی معناداری وجود دارد و
13

- Önler et al.
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وعملکردکارکنان در فرماندهی
انتظامی شهرستان بندرعباس

8

باالترین میزان همبستگی مربوط به رابطه ی بین درک پیام و
عملکرد کارکنان  0/559میباشد .بین پنج مولفه ی مربوط به
مهارتهای ارتباطی (که شامل :درک پیام ،قاطعیت ،بینش،
گوش دادن ،کنترل عواطف می باشد) با عملکرد کارکنان
رابطهی معناداری وجود دارد و این معناداری مثبت و
مستقیم است .لذا میتوان نتیجه گرفت که با افزایش
مهارتهای ارتباطی مدیران ،عملکرد کارکنان افزایش می
یابد.
درک مفهوم ارتباطات سازمانی ،اثربخشی کارکنان سازمان را
افزایش میدهد و کمبود اصول ارتباطات سازمانی باعث ایجاد
مشکل در سازمان میشود.مقاله پیش رو تالشی است برای ارائه
بحثی راجع به نقش مهارتهای ارتباطی در سازمان ،ارتباطات
سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان و مدیران با بررسی موانع و
مشکالت آن و راه های بهبود ارتباطات سازمانی ،قوانین در این
رابطه و راهکار هایی برای حمایت از ارتباطات سازمان.

9

صنیعی ()1398

مهارتهای ارتباطی در سازمان و
عملکرد شغلی مدیران و
کارکنان

10

احدی
وهمکاران()1396

یافته های بدست آمده از تحلیل های آماری نشان داد که
تاثیر فرهنگ کار بر رفتار نوآورانه و عملکرد سازمانی معلمان
مثبت و معناد ار است .هم چنین مدل علی طراحی شده در
بررسی مدل ساختاری تاثیر
پژوهش بر اساس الگوی معادالت ساختاری برازش گردید.
فرهنگ کار بر رفتار نوآورانه و
شاخص نیکویی برازش ( 90/0)GFIو ریشه میانگین مجذور
عملکرد سازمانی معلمان ابتدایی
باقی مانده ها در مدل متغیر های مکنونRMSEA = 0/065
شهر اردبیل
بود .بنابراین مدل دارای برازش نسبتا خوبی بوده است و به
این ترتیب مدل معادالت ساختاری فرهنگ کار بر رفتار
نوآورانه و عملکرد سازمانی معلمان موثر بوده است.

11

رضایی نسب و
دهقانی
دهنوی()1395

بررسی رابطه رفتار نوآورانه و
عملکردسازمانی

دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSS18تجزیه و تحلیل
گردیده و تایید روابط بین متغیرها و عوامل از طریق تحلیل
عاملی تاییدی و تکنیک مدلسازی معادالت ساختاری با
استفاده ازنرم افزار  LISRELانجام شده است.

12

احمدی و
همکاران()1391

بررسی رابطه میان مهارتهای
خود رهبری و رفتار نوآورانه در
شرکت مجتمع گاز پارس
جنوبی

در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه استاندارد هافتون و نک
به سنجش مهارتهای خودرهبری و استراتژیهای سه گانه آن
شامل رفتار ،پاداش طبیعی و الگوهای فکری سازنده پرداخته و
رابطه آنان را با نوآوری از طریق پرسشنامه مقیمی( ) 1390
بررسی نمودیم .نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین
مهارتهای خودرهبری و استراتژی های سه گانه آن با رفتار
نوآورانه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
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روش تحقیق
از آنجایی که هدف تحقیق شناسایی و تعیین تاثیر رفتار نوآورانه بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مهارتهای ارتباطی می
باشد  ،لذا تحقیق از نظر هدف کاربردی میباشد  ،زیرا تحقیق در پی یافتن پاسخ برای مشکالتی که مطرح است میباشد.از نظر
نحوه گردآوری داده ها  ،توصیفی و از نوع همبستگی است  ،زیرا پس از برخورد با موقعیت مساله ای و بیان موضوع اطالعات
موردنیاز گردآوری شده است (خلیلی شورینی .)1388،سواالت پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق حاصل گردآوری شاخص
های استاندارد از پرسشنامه های استاندارد برای سه متغیر پژوهش می باشد .جامعه آماری در این تحقیق کارکنان بخش
بازاریابی شرکت کافه بازار می باشند.از بین کارکنان کافه بازار تعداد آن ها به 47نفر می رسد42 .نفرطبق فرمول کوکران برای
نمونه گیری انتخاب و به صورت تصادفی ساده پرسشنامه بین آنها توزیع گردید و در نهایت تعداد  42پرسشنامه تکمیل شده
دریافت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .پس از توزیع و گردآوری پرسشنامه در میان نمونه مورد بررسی ،برای تبیین میزان
تاثیر متغیرهای پژوهش بر روی هم از رویکرد معادالت ساختاری استفاده گردیده است .هر پژوهش میدانی به مدل تحقیق نیاز
دارد که در قالب ابزار تحلیلی مناسب ،متغیرها و روابط بین آنها را نشان میدهد.
H4
مهارتهای ارتباطی

H1

H2
عملکرد سازمانی

H3

رفتار نوآورانه

شکل ( )1مدل تحقیق

در این تحقیق برای تجزیهوتحلیل دادهها از روشهای مختلف آمار توصیفی ،استنباطی و روش حداقل مربعات جزئی ،بهوسیله
نرمافزارهای SPSS 22و ( SmartPLS2بدلیل نرمال نبودن توزیع داده ها) استفاده شده است .در آمار تحلیلی این تحقیق
بهمنظور آزمون فرضیههای تحقیق از مدل معادالت ساختاری استفاده شده است.

جدول( .)2آزمون نرمال بودن در خصوص متغیرهای پژوهش
متغیر

آماره K-S

سطح معناداری

رفتار نوآورانه

1/739

0/006

مهارتهای ارتباطی

1/675

0/013

عملکرد سازمانی

1/369

0/012
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نتیجه ها و بحث
برازش مدل اندازه گیری
مدل اندازهگیری مدلی است که در آن روابط بین متغیرهای مشاهده پذیر و مکنون مورد توجه قرار گرفته و اندازهگیری می-
شود .برای بررسی برازش مدلهای اندازهگیری معیارهای زیر استفاده شده است:
 )1معناداری بار عاملی بین گویه ها و متغیرهای مکنون مربوط به خود
 )2پایایی که توسط ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی سنجیده می شود.
 )3روایی همگرا که با معیار میانگین واریانس استخراج شده ( )AVEبررسی میشود.
 )4روایی واگرا که با روش فورنل و الرکر سنجیده می شود.
جدول ( .)3مقادیر آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و  AVEبرای مولفههای تحقیق
شاخص

AVE

پایایی ترکیبی

آلفای کرونباخ

رفتارنوآورانه

0/578

0/916

0/895

مهارتهای ارتباطی

0/587

0/847

0/809

عملکرد سازمانی

0/679

0/833

0/803

همانطور که از جدول( ) 3مشخص است ،مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی در تمامی مولفهها بزرگتر از مقدار  0/7است.
بنابراین پایایی پرسشنامه پژوهش مورد تایید است .همچنین مقدار  AVEتمامی متغیرهای پژوهش باالتر از مقدار  0/5است.
بنابراین روایی همگرای سواالت پرسشنامه مورد قبول میباشد.
برای بررسی روایی همگرا شاخص میانگین واریانس استخراج شده( )AVEمحاسبه شده است .روایی همگرا زمانی وجود دارد
که پایایی ترکیبی از  0/7و  AVEاز  0/5بزرگتر باشند .همچنین پایایی ترکیبی باید از  AVEبزرگتر باشد .در این صورت
شرط روایی همگرا وجود خواهد داشت .با توجه به جدول ( )2هر  3شرط فوق برای تمامی متغیرها برقرار میباشد .بنابراین
تمامی متغیرها از روایی همگرا برخوردار هستند.چنانچه جذر میانگین واریانس استخراج شده( )AVEبرای یک متغیر بزرگتر
از همبستگی آن متغیر با سایر متغیرها باشد ،روایی واگرا برای آن متغیر وجود دارد .در جدول زیر اعداد روی قطر اصلی جذر
میانگین واریانس استخراج شده میباشند.
جدول ( AVE .)4و همبستگی بین شاخصهای تحقیق
2

ردیف

متغیر

1

1

مهارتهای ارتباطی

0.493

2

عملکرد سازمانی

0.545

0.710

3

رفتارنوآورانه

0.453

0.489

3

0.806

همانطور که از دادههای جدول( ) 4مشخص است ،جذر میانگین واریانس استخراج شده برای هر متغیر بیشتر از همبستگی آن
متغیر با سایر متغیرها است .بنابراین روایی تشخیصی متغیرهای پژوهش مورد تایید است.
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برازش مدل ساختاری


برازش بخش ساختاری مدل از طریق بررسی مقادیر( R2واریانس تبیین شده) و مقادیر( Q2قدرت پیشبینی مدل) و معیار
 f2صورت میپذیرد.

الف) معیار R 2
معیار  R 2مربوط به متغیرهای پنهان درونزای(وابسته) مدل است R 2 .معیاری است که نشان از تاثیر یک متغیـر بـرونزا بـر
یک متغیر دورنزا دارد و سه مقدار  0/33 ،0/19و  0/67به عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی  R 2در نظر
گرفته میشود .با توجه به جدول()4مقدار  R 2محاسبه شده برای سـازههـای مهارتهـای ارتبـاطی  0/434و عملکـرد سـازمانی
 ،0/218مناسب بودن برازش مدل ساختاری را تائید میسازد.

ب) معیار Q 2
معیار  Q 2قدرت پییش بینی مدل را مشخص میکند و در صورتی که مقدار آن در مورد یـک سـازه درونزا سـه مقـدار ،0/02
 0/15و  0/35را کسب نماید ،به ترتیب نشان از قدرت پیشبینی ضعیف ،متوسط و قوی سازه یا سازههای برون زای مربـوط بـه
آن را دارد .با توجه به جدول( )4مقدار معیار  Q 2محاسبه شده ،نشان از قدرت پیش بینی مناسب مدل در خصـوص سـازههـای
درونزای مهارتهای ارتباطی  0/33و عملکردسازمانی 0/355دارد و برازش مناسب مدل ساختاری را تائید میسازد.
ج) معیار

2

f
موجود در جدول زیر مناسب بودن این شاخص را نشان میدهد.

مقادیر شاخص

جدول ( .)5شاخص های بررسی کفایت مدل تحقیق
متغیر
رفتارنوآورانه

--

--

0/859

مهارتهای ارتباطی

0/434

0/330

0/521

عملکرد سازمانی

0/218

0/355

--

سه مقدار  0/33 ،0/19و  0/67برای

به ترتیب به عنوان مقدار مالك برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی

سه مقدار 0/15 ، ،0/02و  0/35برای
سه مقدار  0/15 ،0/02و  0/35برای

به ترتیب قدرت پیشبینی کم ،متوسط و قوی

به ترتیب نشان از اندازه تاثیر کوچک ،متوسط و بزرگ

برازش مدل کلی
مدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازهگیری و مدل ساختاری میشود و با تایید برازش آن ،بررسی برازش در یک مدل کامـل
4
کلـی تنهـا یـک معیـار بـه نـام  GOF1وجـود دارد .معیـار  GOFتوسـط تننهـاوس و
خواهد شد .برای بررسی برازش مدل

همکاران ( )2004ابداع گردید و طبق 5فرمول موجود در جدول محاسبه1میگردد.
جدول ( .)6نتایج برازش کلی مدل با معیار GOF
14

Goodness Of Fit

15

Tenenhaus et al.
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0/420

0/477

همانطور که در جدول( )6مشاهده میشود ،مقدار میانگین مقادیر اشتراکی (

0/371

) مقـدار  0/477و میـانگین

برابر  0/371بدست آمده است و با توجه به فرمول مقدار معیار  GOFمعادل  0/420بدست آمد که بزرگتر از مقـدار

مقادیر

مالک  0/3بوده و نشان از برازش قوی مدل کلی تحقیق است .معیار باالی  GOFمدل کلی را با قدرت تایید کرده و اجازه ورود
به بخش بررسی فرضیات صادر می گردد.
آزمون فرضیه های پژوهشی
آزمون فرضیههای پژوهش بر اساس روش حداقل مربعات جزئی انجام شده است .اندازه ضریب مسیر نشان دهنده قدرت و
قوت رابطه بین دو متغیر بوده و برای معنادار بودن ضریب مسیر الزم است مقدار آماره تی هر مسیر از عدد  1/96بیشتر باشد.
برای بررسی فرضیه میانجی از روش سوبل استفاده میکنیم .اما مهمترین شاخصی که باید بیاموزد variance accounted
) for(VAFیا همان شمول واریانس است.
جدول( )7نتایج حاصل از ارزیابی مدل ساختاری برای بررسی فرضیه های تحقیق
مسیر

ردیف
1

رفتار نوآورانه

2

مهارتهای ارتباطی

3

مهارتهای ارتباطی
عملکرد سازمانی

رفتار نوآورانه عملکرد سازمانی

ضریب مسیر

عدد معنیداری

نتیجه

()β

()t-value

آزمون

0/623

2/998

تایید

0/368

3/960

تایید

0/053

2/613

تایید

جدول( )8بررسی فرضیه چهارم پژوهش(دوره های آموزش ضمن خدمت)
فرضیه
رفتار نوآورانه
مهارتهای ارتباطی

مهارتهای ارتباطی
عملکرد سازمانی

رفتار نوآورانه عملکرد سازمانی

ضریب مسیر

تائید یا

آماره t

)P (sig

0/623

2/998

P<0.05

تائید

0/368

3/960

P<0.05

تائید

0/053

2/613

P<0.05

تائید

استاندارد

ضریب مسیر مستقیم = 0/216

ضریب مسیر غیر مستقیم = 0/195

 tمستقیم = 2/960

 tغیر مستقیم = 4/560
ضریب مسیرکل= 0/371

عدم تائید

نتیجه
مهارتهای ارتباطی
نقش میانجی در
رابطه بین رفتار
نوآورانه و عملکرد
سازمانی دارد.

مطابق شکل های 2و ،3مقدار ضریب مسیر برای متغیر و مقدار آماره تی به دست آمده که بیشتر از مقدار  1/96میباشد.
بنابراین فرضیات مورد تائید هستند.
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2.613

2.998
3.960

شکل ( )2آماره تی

شکل ( )3ضریب مسیر

نتیجه گیری
با توجه به بررسیهای فراوان از ادبیات گذشته تحقیقی در ارتباط با متغیرهای رفتار نوآورانه و عملکرد سازمانی و همچنین
مهارتهای ارتباطی یافت نشد که این سه متغیر را مورد بررسی قرار داده باشد .در ادامه با توجه به اینکه پژوهش حاضر از نوع
کاربردی و روابط بین متغییرها به صورت هم خطی میباشد از روش مدل یابی معادله های ساختاری با استفاده از نرم افزار
PLS Smartاستفاده شد .روش  PLS Smartبرای برازش و ارزیابی روایی مدلهای معادله های ساختاری ،سه بخش را تحت
پوشش قرار میدهد :بخش مدلهای اندازه گیری ،مدل ساختاری و بخش کلی مدل همچنین از نرم افزار  spssبرای به دست
آوردن نتیجه کمک گرفته شد.
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مطابق با جدول ()7؛ آماره معنیداری بین متغیر رفتار نوآورانه و مهارتهای ارتباطی برابر( )2/998میباشد که بزرگتر از مقدار
( )1/96است و نشاندهندۀ این است که ارتباط میان رفتار نوآورانه و مهارتهای ارتباطی در سطح اطمینان( )%95معنیدار است.
همچنین ضریب مسیر مابین این دو متغیر برابر 0/623است و میزان تاثیر مثبت رفتار نوآورانه بر مهارتهای ارتباطی را نشان
میدهد .به عبارتی دیگر یک واحد تغییر در رفتار نوآورانه ،موجب افزایش  0/623واحدی در مهارتهای ارتباطی خواهد شد .این
بدان معناست که رفتار نوآورانه بر مهارتهای ارتباطی تاثیر مثبت و مستقیم دارد .بنابراین فرضیه اول پژوهش تایید میشود.
مطابق با جدول ()7؛ آماره معنیداری بین متغیر مهارتهای ارتباطی و عملکرد سازمانی برابر( )3/960میباشد که بزرگتر از
مقدار ( )1/96است و نشاندهندۀ این است که ارتباط میان مهارتهای ارتباطی و عملکرد سازمانی در سطح اطمینان()%95
معنیدار است .همچنین ضریب مسیر مابین این دو متغیر برابر ( )0/368است و میزان تاثیر مثبت مهارتهای ارتباطی بر
عملکرد سازمانی را نشان میدهد .به عبارتی دیگر یک واحد تغییر در مهارتهای ارتباطی  ،موجب افزایش  0/368واحدی در
عملکرد سازمانی خواهد شد .این بدان معناست که مهارتهای ارتباطی بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت و مستقیم دارد .بنابراین
فرضیه دوم پژوهش تایید میشود.
مطابق با جدول ()7؛ آماره معنیداری بین متغیر رفتار نوآورانه و عملکرد سازمانی برابر( )2/613میباشد که بزرگتر از مقدار
( )1/96است و نشاندهندۀ این است که ارتباط میان رفتار نوآورانه و عملکرد سازمانی در سطح اطمینان( )%95معنیدار است.
همچنین ضریب مسیر مابین این دو متغیر برابر( )0/053است و میزان تاثیر مثبت رفتار نوآورانه بر عملکرد سازمانی را نشان
میدهد .به عبارتی دیگر یک واحد تغییر در رفتار نوآورانه  ،موجب افزایش 0/053واحدی در عملکرد سازمانی خواهد شد .این
بدان معناست که رفتار نوآورانه بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت و مستقیم دارد .بنابراین فرضیه سوم پژوهش تایید میشود.
در نهایت همانطور که در جدول ( )8مشاهده میشود متغیر رفتار نوآورانه با ضریب استاندارد شده  0/623دارای رابطه معنیدار
با مهارتهای ارتباطی میباشد( .) t>1.96
همچنین متغیر مهارتهای ارتباطی با ضریب استاندارد شده  0/368دارای رابطه معنیدار با عملکرد سازمانی میباشد(.)t>1.96
بر این اساس میتوان پذیرفت که مهارتهای ارتباطی در تاثیر رفتار نوآورانه بر عملکرد سازمانی نقش میانجی دارد.
در پایان با توجه به مدل و نتایجی که از فرضیات پژوهش به دست آمد پیشنهادات ذیل ارائه شده است:


شرکت می بایست سهم بازار خود را در جهت بهبود جریان نقدینگی و سودآوری افزایش داده و همچنین قیمت ها را در
راستای افزایش سهم بازار کاهش دهد و نیازهای پنهان مشتریان کشف شود و همچنین در ارایه محصوالت و خدمات
جدید راه حل هایی را برای رفع نیازهای مشتری در نظر گرفته شود.



شرکت در تالش باشد تا از چگونگی استفاده مشتریان از محصوالت و خدمات خود آگاه باشد و سعی شود تا از فرصت ها
جهت کسب مزیت رقابتی شرکت استفاده شود و نیزکارکنان فروش می بایست به جمع آوری اطالعات رقیب بپردازند.



خدمات جدیدی به مراجعان و بازار توسط شرکت عرضه شود تا به این نحو بتوانند در عرضه خدمات جدید پیشتاز بمانندو
کارکنان برای نوآور شدن آموزش داده شوند و همچنین منابع مالی جهت انجام تحقیق و پروژه های جدید در اختیار
کارکنان قرار گیرد.



شرکت در مقایسه با سایر شرکت ها ،در عرضه تولیدات و خدمات جدید ،پیشرو باشد ونیز در ارائه خدمات جدید
محتاطانه(محافظه کار) عمل شود،همچنین تمایل شرکت به انجام پروژه های پر ریسک وجود داشته باشد و همچنین
محصوالت و خدمات جدید توسط شرکت به بازار معرفی شوند.
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در راستای پشتیبانی از تصمیمگیری های سازمانی از فناوری اطالعات استفاده گردد و همچنین توجه الزم اعمال شود تا
در تصمیم گیری های مهم ،تحلیل های کاملی صورت گیرد و شرکت دائما از فرصت های جدید مربوط به فعالیت های
جاری استفاده نماید در ان راستا می توان از تکینیک های برنامه ریزی ،کنترل و مدیریت اطالعات استفاده شود.



توجه شود تا در خصوص محصوالت پر ریسک نیز از نوآوری استفاده گردد و با بررسی و مطالعه به روی بازار در ماههای
گذشته ،در رفع نیاز مشتریان تالش شود و همواره خدمات به روش های جدیدی به مشتریان ارائه گردد و همچنین نسبت
به تغییر فرایند ارائه خدمات همواره توجه الزم را داشته باشند.



سعی شود تا تکنولوژی جدید را زودتر از سایر شرکت های مشابه به کار گرفته شود ت در ارائه خدمات روش های
جدیدی جستجو شود و از روش ها و فرایند های نوین خدماتی ،استفاده گردد و تعهد جدی به تحقیق و توسعه ،رهبری
فن آوری و نوآوری در شرکت وجود داشته باشد.



شرکت به استراتژی هایی که امکان استفاده از فرصت های بیرونی را برایش فراهم میآورد توجه بیشتری نشان دهد تا به
سرعت به اقدامات رقابتی پاسخ داده شود و همچنین مدیریت ارشد استراتژی های رقیب را مورد بحث و بررسی قرار دهد.



همواره تالش شود تا سود سهم بازار شرکت ،سود خالص شرکت و میزان نقدینگی مالی شرکت بسیار بهتر از رقبای اصلی
باشد و همواره تالش شود تا تغییرات چشمگیری در ترکیب محصوالت و خدمات شرکت نسبت به گذشته در نظر گرفته
شود و نیز نوآوریهای اساسی در محصوالت و خدمات شرکت در نظر گرفته شود.
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