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دن امروز،    یایدر  مهم  یرقابت  مزیت پرتالطم  برا  رانیمد  هایدغدغه نیتراز  که  نظر  تحقق  یاست  ی  ها هیآن، 

 عملکردهای پویا بر  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش نوآوری و قابلیتاست.    شدهمطرح  بسیاری

  ی جامعة آمار.  باشدی م. پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی  پارس است  یانرژ   یاقتصاد  ژهیو  منطقه  سازمان

فرمول    استفاده ازکه با    نفر(  438)دباش یمه ویژه اقتصادی انرژی پارس  و کارشناسان شاغل در منطق   رانیشامل مد

.  استفاده شده است  پرسشنامه  از  هاداده  یآورجمعمحاسبه شد. برای    292برابر    موردنظرحجم نمونة    ،کوکران

اساس    هاافتهی با    یها آزمونبر  معادالت ساختاری  یابی  مدل  و  تحلیل شدند.   SmartPlsارافزنرمرگرسیون 

  د نعملکرد دار  تیریدر مد  یداراثر مثبت و معنایا،  پو  یها تی قابل ی و  نوآور  هایریمتغ ها نشان داد که  تحلیل داده

  انیم ی، رابطه  نوآور  ریشد که متغ   عالوه بر این ثابتدارد.    یدر نوآور  یاثر مثبت و معنادار   نیز  ایپو  یها تی قابل   و

مد  ایوپ  یهاتیقابل  م  تیریو  را  نتایج  کندمی یگر یانجیعملکرد  که    دی تائ.  ونوآورنمود  ، ایپو  یها تی قابل   ی 

بستر  می باید  برای بهبود مستمر عملکرد و متعاقباً کسب برتری رقابتی،  باشند و  توانند عامل ارتقای عملکرد 

 های پویا فراهم باشد. مناسبی جهت حمایت از نوآوری و نگرش قابلیت

 سابقه مقاله 

 1400/ 02/ 12تاریخ دریافت: 

 1400/ 05/ 04تاریخ پذیرش: 
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 مقدمه   1

به حفظ )و توسعه(   ازین  کنند،یم  تیها در آن فعالکه سازمان  ی رقابت جهان  یبا توجه به فضا

 یدارجانب .  (Crawshaw et al., 2012)مهم است  اریو بقا، بس  شرفتیپ   ی، برابامهارت  کارمندان

  باوجوداما  ؛    (Cascio,2014)شودیروش پرورش کارکنان قلمداد م   کی  عنوانبهعملکرد    تیریاز مد

عملکرد کارکنان    شیمثبت از سازمان و افزا  تیحما  یعملکرد برا  تیریمد  هایبالقوه نظام  تیظرف

  نیبنابرا؛  (Bragger et al.,2014) متفاوت باشد  م یشویکه با آن روبرو م  ی تیواقع  بساچهو سازمان،  

عملکرد    فردمنحصربهو    یادی بن  ریتأثبه نقش و    شتریب  د یحوزه، با  نیا  ی هایدر مطالعات و بررس

فراموش کرد که عملکرد  دیبر آن، توجه گردد. نبا مؤثردر عملکرد سازمان و عوامل  یمنابع انسان

  ی هایآنان از منابع، امکانات و فناور  یریگبهره  تیفیک)   یاز عملکرد منابع انسان  ی هر سازمان تابع

  ی تابع  زیعملکرد منابع انسانی ن  گر، ید  یدر سطح  .(Brown et al.,2019)موجود در سازمان( است

از نگرش،    ی تابع  زیاست. توانایی منابع انسانی ن  یهمراه عوامل انگیزشها به  توانایی آن  زانیاز م

از نوع نگاه کارکنان به سازمان    یدانش و مهارت آنان در انجام وظایف و انگیزش منابع انسانی تابع 

شرکت    30که حدود    دهدینشان م  های بررس.(Brown al.,2019)است    یکار  طیو شرایط مح

عملکرد خود،   تیریمد   هاینظام  ریی در حال تغ  ک،یو جنرال الکتر  وتی، دلیادوب  ازجملهبزرگ،  

عملکرد   یابیارز اهداف  و  رتبه  یعملکرد  و  کوتاه    ،یاجبار  یبندساالنه  اهداف  تحقق  به سمت 

با  .(Rock & Jones,2015)است  رانیکارکنان و مد  نیب  مرمست یهابربحث  دشانیهستند که تأک

مدت است  به توسعه و رشد خود، در گرو تحقق اهداف کوتاه  شرویپ   یهااوصاف نگاه سازمان  نیا

کارکنان به استمرار    قیدر راهبرد سازمان و تشو  یشدن نوآور  نهیو محقق نخواهد شد مگر با نهاد 

 زان یم  در  ینوآور  گاه یجا  تیامروز، اهم  یایدر دن  نیبنابرا؛  در سازمان  یو نوآور  تیخالق  جادیدر ا

و    یشناخت نوآور  گری د  ی. از طرفباشدیم   اغماض رقابلیمشخص و غ   ،ی عملکرد سازمان  تیموفق

 است. ی و سازمان یفرد هایتیقابل شتریشناخت ب ازمندیتوسعه آن، ن
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است.    شده گرفتهدرنظر    ینوآور  شرانیپ   عنوانبهآن در جهان معاصر    یی ایو پو  ها تیقابل  ن یلذا ا

  ی ندهایآن، در فرآ  ت یریها و مداز سازمان  یکه چرا برخ  دهد ینشان م   ا، یپو  هایتیقابل  کردیرو

و از آن استفاده    ییاز سازمان را شناسا  رونیبوجود آمده ب  یها، فرصتشوندیمخود موفق    ی سازمان

چنسازمان  ریسا   کهیدرحالکنند،   توسعه  به  قادر   Ambrosiniet)ستندین  ییها ییتوانا  نیها 

al.,2009).  ز  باوجود زم  اد یانتقادات  به    کردیرو  ن یا  ای پو  هایتیقابل  نهیدر  مربوط  مطالعات  با 

  ت یو مز ینوآور ، یهمچون تحول سازمان ی و با موضوعات گرددیم  ی سازگار تلق یراهبرد تیریمد

در جهت    یشاخص مهم  تواندیو م  (Güttel, Konlechner, & Müller,2011)همراه است  یرقابت

 باشد.  هاسازمانآن در  یهاتیو قابل یتوسعه نوآور

توسعه عملکرد    یشاخص مهم برا  عنوانبه  (Teece,2007)ا یپو  های تیدر نظر گرفتن مفهوم قابل  با 

 یتوسعه نوآور  تواند،یم  ا، یپو  یهاتیپژوهش فرض شده است که قابل  ن یدر ا  ، یو سازمان   یفرد

در    انمثبت آن  ریبا فرض تأث  ای پو  یهاتیو قابل  ینوآور  یرهاینقش متغ   ن،یبنابرا؛  کند  تیرا تقو

 است. قرارگرفته یموردبررسپارس،  یانرژ یاقتصاد ژه یعملکرد سازمان منطقه و

 يق پيشينه تحقمبانی نظری و    2

 مدیریت عملکرد سازمان 1- 2

افراد در سازمان شروع و   است  قیمستمر و دق  یندیعملکرد، فرآ  تیریمد از استخدام  که قبل 

پا  کند،یکه فرد سازمان را ترک م  یزمان و در طول خدمت    نظام  نیا  ی. با اجرارسدیم  انی به 

  ی ازمانس  یو حت  یمیت  ،یدر رابطه با عملکرد فرد  یمستمر و منظم  ییبازخوردها  هاآنکارکنان،  

  ده یو سنج  یاب یارز  ،ی تحقق اهداف سازمان  باهدف حاکم و    یارهایکه بر اساس مع  کنندیم  افت یدر

ابتداعملکرد    ت یریمد  ازآنجاکهاند.  شده فرد  در  توسعه  با    یبر  است،  متمرکز  کارکنان سازمان 

اجرا  یریبکارگ م   حیصح  یو  سازمان  تحقق  توانیآن،  آنیز  را    ی اهداف  نمود،    نیتضم  نده یدر 

خواهد    یاب یدستقابل  یتوجه به عملکرد فرد  قیاز طر  ،ی اهداف سازمان  به  شتریب دستیابی  نیبنابرا

است که از داشتن کارکنان   ی متعلق به آن سازمان  ندهیآ  که  میادعا کن   میتوانیم، بر این اساس  بود
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آنان   یریگبهره نحوه) یساناز عملکرد منابع ان  یعملکرد هر سازمان تابع  ، زیرابردیسود م یبهتر

، مدیریت  گریدعبارتبه.  (1392  ؛قربان زاده )   موجود در سازمان( است  یاز منابع، امکانات و فناور

بر   مبتنی  و  منظم  فرآیند  یک  می  اطالعاتعملکرد  کمک  که  بتوانند است  مدیران  تا  کند 

برنامه اجرای  اهداف و  را در مسیر تحقق  ایفای موفق و مطلوب  کارکنانشان  و    هاتیمأمورها و 

تحلیل  مدیریت عملکرد مستلزم آن است که رفتارها   مدیریت کنند.   یخوببههای محوله  مسئولیت

و رفتارهای    و کارکنان برای عملکرد  شود، عملکردها سنجیده شود، به کارکنان بازخورد داده شود

 . تقویت و تشویق شوند. در حقیقت فرآیند مدیریت عملکرد یک چرخه مستمر است ترمطلوب

 عملکرد  یزیرو برنامه  یطراح  1- 1- 2

مراحل   ازآنجاکهگذاری عملکرد اولین مرحله از فرآیند مدیریت عملکرد است.  ریزی و هدفبرنامه

شود و ارزیابی کارکنان بر مبنای همین  بنا می هابرنامهبعدی این فرآیند براساس همین اهداف و 

گردد، این مرحله از حساسیت و اهمیت خاصی برخوردار است. داشتن ها انجام میاهداف و برنامه

و انرژی افراد    دیافزایم مسیر دستیابی به آن، بر سرعت و سهولت کار    ( شدن)ودن  هدف و روشن ب

معتقدند شکست   نظرانصاحب است که برخی    یااندازهبه ریزی  اهمیت برنامه کند.را متمرکز می

وقتی مدیر و کارمند   (.1392  ؛قربان زاده)برای شکست است یزیربرنامهریزی به معنی در برنامه

های آن  ابتدای هر دوره، در یک گفتگوی تعاملی به بحث و بررسی در مورد اهداف و برنامهدر  

این    کنند یم توافق کرده و به درک و فهم مشترک دست پیدا    هاآنپردازند و در مورد  دوره می

های زمانی را در این فرآیند دخالت دهند و  شود که شرایط جدید و اولویتامکان هم فراهم می

  (ربطیذواحد سازمانی  )ت سازمان  الهای کارمند را بر اساس مسائل و مشکها و مأموریتپروژه

شود کارکنان  وقتی با رویکرد مشارکت انجام می  ژه یوبهگذاری،  ریزی و هدفبرنامه تعیین کنند.

، موجب تخصیص بهینه و  کندیمسازمان آگاه   راهبردیهای گیریها و جهترا از اهداف، اولویت

  آورد های سازمان فراهم میو چارچوبی برای هماهنگی و کنترل فعالیت  شودیم منابع    تراثربخش
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آگویینیس1389  ؛)ابوالعالیی می2014)  1(.  عملکرد،  مدیریت  عنوان  با  خود  درکتاب  گوید:  (، 

 گیری و توسعه عملکرد افراد وشناسایی،اندازه  یمثابهبه توان  مدیریت عملکرد را می  ،یطورکلبه

 ها و همسویی عملکرد با اهداف راهبردی سازمان تعریف کرد. تیم
 

 نظارت مستمر 2- 1- 2

و سرپرستان،  از سوی مدیران  مربی  نقش  ایفای  و  عملکرد کارکنان  و  رفتار  بر  نظارت مستمر 

از فرآیند مدیریت عملکرد است. به   مرحلهدر این   دومین مرحله  حساس مدیر در نقش مربی 

 اصالحیبازخوردهای    هاآن ، به  کند یمرا هدایت    هاآنحمایت و    هاآن ، از  کند یمکارکنان کمک  

، منابع، ابزار و  دهدیمخود را سخاوتمندانه در اختیار کارکنان قرار    اطالعات، تجارب و  دهدیم

ای کارکنان را بر  الزمهای  و آموزش  کندیمبرای رفتار و عملکرد مطلوب را فراهم    الزمهای  فرصت

(  2011)2بورن   و   بورن  استدالل  طبق . ( 1390)اسکندری و همکاران،    کند تدارک دیده و اجرا می

برنامه و  نظارت  خط ارزیابی،  زمینة  در  راهبردی  )مشیای  انسانی  منابع  رضایت   ازجملههای 

جابه مهارت،  و  تجربه  تعهد،  برای  کارکنان،  و خارجی(  داخلی  انتصابات  غیبت،  جایی کارکنان، 

در کسب موفق  عملکرد  جمع مدیریت  با  است.  ضروری  قادر  وکار  مدیریت  اطالعات،  این  آوری 

 خواهد بود عملکرد در سازمان را تحلیل کند و بسنجد.

 بازخورد و پاداش  3- 1- 2

که رفتار و عملکرد کارکنان را   است فرآیند به هم پیوسته مدیریت عملکرد آن  سومین مرحله از  

ارزیابی   توافق شده،  تعیین و  از قبل  انتظارات  اهداف و  با  نقاط قوت و ضعف  شوددر مقایسه   .

تعیین   قرار    گردد کارکنان  اختیارشان  در  را  کارکنان  عملکردی  و  رفتاری  کارنامه  این .  گیردو 

  (آنچه انجام شده)مرحله باید براساس اطالعات دقیق، به صورتی منصفانه و با تعادل میان گذشته  

های  های ایرانی دشواریبه اجرا در آید و با توجه به فرهنگ سازمان  (آنچه باید انجام شود)و آینده  

 
1. Aguinis 

2 Bourne  &  Bourne  
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به  )زیابی شوندگانار(زیادی به همراه دارد. کلید موفقیت این مرحله از کار آن است که کارکنان 

  ؛ زاده  )قرباناعتماد داشته باشند و نتایج این ارزیابی را قبول کنند    )ارزیابی کنندگان(مدیران  

ارزیابی عملکرد هم پیشگیری کننده و هم تشخیص دهنده است. در صورتی که شرایط  (.  1392

و در صورت   شودو بهینه سازی دارد مشخص می  اصالحرو به وخامت رود، جاهایی که نیاز به  

شود.  به کار گرفته می  حد امکانبرای بهبود عملکرد تا    الزمها و وسایل  دستیابی به نتایج خوب راه

برای هر سازمانی است، اما تنها یکی از   ضرورت باید توجه داشت که اگرچه ارزیابی عملکرد، یک 

(،  2018)  1انینیا (.  1387  ؛)سلطانی  مدیریت عملکرد خوب می باشد  نظامعوامل ضروری برای یک  

: »ارزیابی عملکرد نقطة آغازین مدیریت عملکرد است. باید پاسخگویی  کندمی در پژوهشی بیان  

صادقانه و شفافی در قبال نتایج وجود داشته باشد و نظام پاداش، متناسب با نتایج، طراحی شده  

 . «باشد

 .عملکرد اثرگذار است  تیریدر مد  ایپو  یهاتیقابل .1

 نوآوری سازمانی  2-2

برخوردار است.   یی باال  تیاز اهم  زیدر سازمان ن  یدر کنار مقوله عملکرد، پرداختن به موضوع نوآور

امروز    یوکارهاکسبکه    ییایدنکنند که  می  خود اشاره  (، در مقاله2018و همکاران )  2کر یشومِ

و مبهم    دهیچیپ   طمئن،نام  ثبات،یب  یطیبه مح  لیپرخطرتر شده بلکه تبد  تنهانه،  اندفعالدر آن  

  ، تیبه موفق  یابیدر دست  ،بندند یامور پا   ادارهدر    ی میقد  یهاکه به روش  ییها شده است. سازمان

آن    ساختنیمنسجم و مستمر است که عمل   یندیفرا  یمواجه خواهند شد. نوآور تیمحدود   با 

  ی هاداده یگردآور ها، دهی پد ل یتحل ،یمشخط نییگوناگون مانند تع یهاتیاز فعال یعیوس فیط

  یی نظرهااتفاق   ینوآور  اتیدر ادب  داردیمبیان  (  2018)  3فان آکر  . طلبدیرا م   نظرتبادلمستند و  

 وجود دارد:  یاز مفهوم نوآور یخاص  یهادر خصوص جنبه 

 
1. Eneanya 

2. Schoemaker 

3. Van Acker 
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 ست؛یو توسعه ن قیاختراعات و تحق ات،یکشف  ها،دهیمعادل با ا ینوآور-

 باشد؛  دی، جدموردنظر  یهاسازمان  ایدر نظر افراد و    د،یبا ینوآور-

 .ندهیگر و منقطع باشد تا فزامداخله کال،یراد شتریب  دیبا ینوآور-

 . باشد یمسه بعد اصلی نوآوری شامل نوآوری در محصول، نوآوری در فرایند و نوآوری در ساختار 

 نوآوری در محصول 1- 2- 2

نوآوری در محصول ایجاد ارزشی جدید برای مشتریان و سازمان است که با ارتقای محصوالت یا 

شود. نوآوری در محصول ممکن است خدمات، یا معرفی محصوالت و خدمات جدید حاصل می

(  2003)  1کاتلر  .(2018Van Acker,)در پی ارتقای کارآیی، از طریق نوآوری در فرایند، به دست آید 

واسته یا نیاز به بازار هر چیزی که بتوانند برای ارضای یک خ"کند:تعریف می  گونهن یامحصول را  

بازاریابی میالمحصود.  ارائه شو تجربیات، وقایع،    کاالهایشوند شامل  تی که  فیزیکی، خدمات، 

نوآوری محصول معرفی یک محصول "ها هستند.  و ایده  اطالعات،  ها سازمانها،  افراد، اماکن، دارایی

که   است  آگاهانه  ازلحاظیا خدمت جدید  کاربردهای  یا  بهبود  خصوصیات  یا همراه  اش، جدید 

بهبودهای    توجهقابل شامل  نوآوری  این  مواد   توجهقابلباشد.  و  اجزا  فنی،  مشخصات  در 

دیگر خصوصیات کارکردی آن   مربوط به آن، راحتی کاربری آن و یا   یافزارهانرم،  دهندهل یتشک

خدمت یا ایده برای شرکت جدید محسوب   /کاالیک    عنوانبهنوآوری محصول را    یطورکلبه .  است

برای تهدیدات و    یحلراه ارائه    دهنده نشاندیدگاه مثبت، نوآوری محصول    . شود، تعریف نمودمی

در  فرصت موفقیت شرکت  و  بقا  برای  مبنایی  و  است  بازار  میهای  ایجاد  و  کندآینده  )جعفری 

 (.1393؛همکاران

های عرضه محصول سازمان  ح وضعیت راهبردی و قابلیتالوآوری محصول به اصن  گریدیعبارتبه

قیت و رهبری در بازار توجه دارد. نوآوری محصول، سازه پویایی است که به رهبری،  الاز طریق خ

ح اضافی یا حتی  النوآوری محصول نیازمند اصهای مدیریتی و سازمانی نیاز دارد. همچنین  مهارت

 
1. Kotler 
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های  های موجود را با محصولهای موجود است، یعنی برخی از محصولگسترده در سبد محصول

)احسانی  های جدیدی را به بازارهای محلی یا جهانی عرضه کندجدید جایگزین نماید و یا محصول

 (. 1392 ؛و همکاران

 فرایند در نوآوری  2- 2- 2

  وعرضة  محصول دیتول ندیفرا  در  دیجد یهاروش  از است عبارت ندیفرا در ینوآور

 خدمات  عرضة ای محصوالت دیتول  ری مس در یراتییتغ  اعمال  دهندة نشان که  خدمات

به    یعبارت  به.  ردیگیبرمدر کار را در    د یجد  یهااستفاده از روش  ندیدر فرا  ینوآور.  هاستسازمان

امور    ا ی  ، یمنابع انسان   تیریمد  ات،یعمل  یهابخشمثال در    یدر سازمان برا  افتهیبهبود  ندها یفرا

اشودیم منتج    ی مال کارایورنوآ  نی.  بهبود  بر  دارند    دی تأک  یاثربخشو   یی ها 

نوآور1386؛یانی)احمدپوردار فرا  ی(.  روش  ندیدر  از  است  فرا  دی جد  یهاعبارت    د یتول  ندیدر 

عرضة    ایمحصوالت    دیتول  ریدر مس  یراتییدهندة اعمال تغکه نشان    محصول و عرضة خدمات

سازمان فرا  ینوآورهاست.  خدمات  روش  ند یدر  از  م  دی جد  ی هااستفاده  دربر  را  کار    ردیگیدر 

 یاطالعات(. نوآور  یمانند فناور  د ی جد  یفناور  ،یریکارگبه  دی جد   یهامهارت  د، ی جد  یها)روش

بهبود    یهاکیدادن کارها و استفاده از تکنانجام  یموجود برا  یها هیرو  لیوتحلهیتجزاز    ندیدر فرا

بهبود   وبه خدمات    دنیبخش  سرعت  ،یکارو دوباره  نهیکاهش هز  یبرا  ندهایمجدد فرا  یدر طراح

  یریکارگبه   ،یامور تکرار  یاستاندارد برا   یهااستفاده از روش   نه،یزم  نی. در ابردیبهره م  تیفیک

مد  یفناور در  مشارکت  تیریاطالعات  کار،  و    یهاگردش  انتخاب    یسازمان برون  ا یدرون  و 

فرصتانجام  یبرا  حیصح  یهامهارت از  کارها  به   جهت  یدیکل  یهادادن  بهبود  و  شمار توسعه 

 (.1397 ؛و همکاران یزاده شهر نی)حس رودیم

 

 

 نوآوری در ساختار 3- 2- 2



 9                                                   1400دهم، شمارة دوم، تابستان یازسال نشریه علمی مدیریت استاندارد و کیفیت 

DOI: 10.22034/jsqm.2021.284324.1321 

نوآوری  از  را دربر مینوآوری در ساختار آن دسته  گیرد که ساختار سازمان و فرایندهای  هایی 

تأثیر قرار می  را تحت  یا  اداری آن  نباشد و  دهد. در شرایطی که میزان اطالعات در حد کافی 

به   نیاز  باشد؛  دگرگونی شده  دچار  بهمحیط  سازمان،  ساختار  در  سازگاری هرچه  تغییر  منظور 

 (. Van Acker,2018)بیشتر با شرایط جدید، احساس خواهد شد

ت متناسب العوامل تسهیل و تقویت نوآوری در سازمان ساختار مناسب و تشکی  نیترمهمیکی از  

شیوه و  راه  سازمانی  ساختار  است.  اهداف  که  با  است  فعالیت  لهیوسبهای  سازمانی،  آن  های 

هماهنگ    ی دهسازمان میسازمان  ؛شوند می و  وجود  به  را  ساختارهایی  فعالیتها  تا  های  آورند 

ها برای بقا نیازمند  عوامل انجام کار را هماهنگ کرده و اعمال اعضا را کنترل کنند. همه سازمان

و    یهاشهیاند بدیع  نظرات  و  نیاندتازهنو  و  پایه. ساختار سازمانی  انسانی دو  اصلی یک  روی  ی 

دهند و برای به وجود آمدن یک سازمان هر دو باید وجود داشته باشند. هر  سازمان را تشکیل می

  باال نیروی انسانی و سازمانی خود باعث    خالقیتتواند با اصالح ساختار خود و افزایش  سازمانی می

بهره و  عملکرد  اهداف  رفتن  به  رسیدن  در جهت  و  پیش  وری شود  گام    شده نییتعاز  خویش 

(. در حقیقت در ارتباط با نوآوری در ساختار ضروری است که 1393؛)جعفری و همکارانبردارد

سازمان بتواند، با تحول در ساختار، در مسیر انطباق با تحوالت محیطی تغییر کند. بروز تضاد  

آورد تا  گیرندگان فراهم میتصمیمناشی از فشار نیروهای خارج از سازمان فرصتی برای مدیران و  

گیری و ساختار فعلی سازمان خود را، با ایجاد تغییرات الزم در مقررات و روابط و مراکز تصمیم

با توجه به اهمیت نوآوری در توسعه عملکرد    (.1393؛جعفری و همکاراندیگر موارد ارتقا بخشند)

زیر   صورتبهپژوهش  دومبیشتر، فرضیه  یوربهرهبه نتایج و   یاب یدست  باهدفو ساختار سازمان 

 . گرددیممطرح 

 .عملکرد اثرگذار است  تیریدر مد ینوآور .2

 
 

 ایپو یهاتیقابل 2-3
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است. به گفته   شده گرفتهدرنظر  بستری مناسب برای ایجاد نوآوری،    عنوانبه،  1ا یپو یهاتیقابل

)2دیت همکاران  نوآور2008و  یک  (،  انتزاعی،تا  است    مستمر  ندیفرآی    د ی با  نیبنابرا  رخدادی 

نقاطی ویژه مبر روصرفاً نباید    شود و  تیریمد  نظامندو    ایپو  صورتبه ،  رونیازاد.  باشتمرکز  ی 

ضمن شکل  دیبا   ، بلکهمحدود شود  )مانند واحد تحقیق و توسعه(خاصواحدی  به    دینبا  ینوآور

 داشته باشد. ، بر کل محیط سازمان نیز احاطه یسازمان فرهنگ دادن به

در سازمان، الزم است به منابع سازمان   ینوآور  ساختن  نهیو نهاد  یمؤثر راهبرد نوآور   یاجرابرای  

مح ن  یرامونیپ   طیو  شرا  توجه   ز یآن  در  با  ،یطیمح ریمتغ طیشود.  منابع  تا  بتواند    د یسازمان 

ی  هاتیکند. قابل  حفظ(  سازمان  تیموقعباال بردن سطح عملکردی و    منظوربه خود را )  شمندارز

در حال    سرعتبهکه    یطیدر محخلق نوآوری در سازمان کمک کند، خصوصاً    به تواند  می  ایپو

 باشد. ها میشامل ادراک، اکتساب و تغییر این توانایی ای پو یهاتیقابلباشد.  می رییتغ

 و تهدیدها و تغییر دادن آنان  هافرصت ادراک    1- 3- 2

و همکاران   قابلیت  دهند یمتوضیح  (  1997)تیس  توسط که  که  فرایندهایی هستند  پویا  های 

. این فرایندها شامل هماهنگی و یکپارچگی، یادگیری و  شوندیم  ی دهشکلو مسیرها  هاتیموقع

و تهدیدهایی   ها فرصت، بیرونیمسیرها، نیروهای درونی و  ها و بندی مجدد است. موقعیتصورت

قابلیت که  متوقف میهستند  و  فعال  را  پویا  بخش هستند.    "ها موقعیت "کنند.  های  دو  دارای 

-، مکمل، مالی، اعتباری و داراییفنّاورانههای یعنی دارایی سازمان های موقعیت درونی به دارایی

برابر محیط سازمانی و بازارش   های ساختاری مربوط است. موقعیت بیرونی به موقعیت سازمان در

سازمان   راهبردیدهند که موقعیت سازمان بر وضعیت  گردد. تیس و همکاران، توضیح میبازمی

  ف یبازتعر(.  1388  ؛دارد)هادوی  ریتأثگیرند  شکل میبرتری رقابتی    تغییرات با هدف  و اینکه چگونه

های جدید،  یش بازار و فناوریگرا  ازجملهآفرینی به شناسایی تغییرات محیطی،  منابع و فرصت

دارد ادراک  .  نیاز  فرصت  صورت بهقابلیت  تعقیب  و  تفسیر  کشف،  تعریف  توانایی  محیط  در  ها 

 
1. Dynamic capabilities 

2. Tidd and et al 
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عبارت.  شودمی ادراک  قابلیت  اصلی  فعالیت  از:سه  بازار؛-1  اند  هوشمندی  انتشار -2  خلق 

های  روزمرة ادبیات قابلیتها به امور  این فعالیت .  پاسخ به هوشمندی بازار  -3  هوشمندی بازار،

خلق هوشمندی بازار نیز به شناسایی نیازهای مشتریان، پاسخگویی به روندهای  .  اندپویا وابسته

انتشار هوشمندی بازار  .  گرددیبازم های بازار و کشف ترکیبات منابع مربوط  بازار، شناسایی فرصت

اکتشاف و  توسعه  رویدادها،  ادراک  بازار،  تفسیر هوشمندی  به  فرصت   طبق  پاسخ  و  های جدید 

جدید، تعیین    وکارکسبهای  های جذب فرصتگذاری در برنامههوشمندی بازار، مطابق با سرمایه

 (.1395 ؛شود)سیدکالنی و همکارانمی

 های جدیداکتساب موقعیت   2- 3- 2

م  اکتساب  تیقابل شناسا  کندیمشخص  از  پس  نظام،  تهدفرصت  ییکه  و  در صورت   دها یها  و 

  ی برا  یگذارهیها سرماواکنش  نیواکنش نشان دهد. ا  تواند ی م   یها، با چه سرعتآن   داشتنت یاهم

اجرایروزرسانبه)  یطراح  د، یجد  یهایفناور  یسازیتجار و    یبرا  وکارکسب  یهامدل  ی( 

 . ردیگیمحصوالت و خدمات گوناگون را دربر م

سازی  قابلیت اکتساب به توانایی سازمان در تشخیص ارزش دانش جدید و نیز ترکیب و تجاری

ای از امور معمول در مدیریت دانش و تأثیر جمعی  آن اشاره دارد. قابلیت اکتساب نیازمند مجموعه

  نهیزمتازگی، محققان قابلیت اکتساب را قابلیتی مهم در  یادگیری پیوسته در سازمان است. به

رقابت دانشی توصیف کردهت اند که به دستاورد سازمان و حفظ مزیت  ولید و کاربرد دانش در 

می یاری  بهرقابتی  و  اکتساب  باالی  قابلیت  با  که  سازمانی  تغییر  رساند.  دانش  مؤثر  کارگیری 

 دهد. های عملیاتی خود را با بهبود عملکردش ارتقا میکند، در واقع، قابلیتمی

به اکتساب  بهرهدستقابلیت  و  می  مند آوردن  تعریف  جدید  مهارت  و  دانش  از  شود.  شدن 

برداری از دانش.  اند از: یادگیری، تلفیق و توانایی بهرههای اصلی و الزم برای اکتساب عبارتفعالیت

معنای کسب دانش جدید است؛ تلفیق یعنی تولید دانش جدید؛ تغییر به حل نوآورانة  یادگیری به

های  برداری به ابتکارات جدید، شناسایی فرصت، بهرهتیدرنها القانه ارتباط دارد و  مسائل و تفکر خ

 پردازد. های عملیاتی مییادگیری و ایجاد نوآوری در قابلیت
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رغم برخورداری از امکان جذب فراوان دانش، این است که ها، بهیکی از مشکالت برخی سازمان

کار بگیرند؛ بنابراین، اکتساب به یادگیری دانش  به  مره روز توانند این دانش را در فرایندهای  نمی

تر شرح دادیم، سازمان باید بداند چگونه طور که در سطرهای پیششود بلکه، همانمحدود نمی

از آن در ایجاد تغییر و پیشرفت بهره  ها  برداری کند. قابلیت اکتساب به گروهدانش را تلفیق و 

تر از پیش شوند. قابلیت اکتساب،  شان، فعالری و خالقانهکند، با افزایش ظرفیت نوآوکمک می

های عملیاتی  تواند به نوآوری در قابلیتکند؛ بنابراین، میهمچنین، بازترکیب و نوآوری را آسان می

 موجود منجر شود. 

 مجدد:  یدهشکلتغییر و    3- 3- 2

، حفظ و در  بی، ترکتوسعهبا استفاده از  ی سازمان،  رقابت جایگاه  حفظ  به    دهی مجددتغییر و شکل

پ لزومصورت   نامشهود    یهاییمجدد دارا  یکربندی،  سازمان در جهت توسعه سازمان مشهود و 

های پویا در  توانایی قابلیت»(،2007)  سیتبه گفتة    .(Day & Schoemaker,2016)اشاره دارد

های مربوط(،  پذیری منابع سازمان )و هزینهتطبیق   درجهمیزان سرعت و    کنندهنییتعسازمان  

وکار، با نیازها و انتظارات مشتریان است. برای دستیابی به این هدف، سازمان  مدل کسب ازجمله

های گوناگون سازمان و فرهنگ ها استفاده کند و جنبهها را دریابد، از آنباید بتواند همواره فرصت

تواند در موقعیت خود تغییری کنشگرانه . در این صورت، میطور متناوب متحول کندآن را به

در واقع،  یابند، مقابله کند  که ظهور می  هرلحظههای جدیدتر،  ایجاد کند و با تهدیدها و فرصت

  جیمعمول خود را ارتقا بخشد و نتا  یهاییکه توانا  دهدیامکان را م  نیبه سازمان ا  ا یپو  یهاتیقابل

سازمان   رایز  ،منابع سازمان است  و یا تغییر  دیتجد  مورد  نیالزمة ا .اوردیبه دست ب  یارزشمند

 باشد.  رگذاریتأث طیبر مح ی حت ای سازگار شود و  یطیمح راتییبا تغ باشد قادر د یبا

حفظ انطباق و هماهنگی عناصر نظام سازمانی با خود و با راهبرد سازمان    فهیوظهای تغییر  قابلیت

وکار جدیدی تغییر یابد که مدل کسبرا برعهده دارد. این قابلیت زمانی بیشترین اهمیت را می

وکار فعلی تداخل ایجاد کند. مثالً وقتی  مهمی در ساختار سازمان اعمال کند و یا با مدل کسب

اری دیجیتالی را اتخاذ کند که در فرایند فعلی خرید و فروش شرکت تأثیر  وک شرکتی مدل کسب  
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ای باشد تا با محیط خود هماهنگ بماند. تقویت و  جزئی در سازمان باید دوره  راتییتغ  بگذارد. 

برانگیز بودن، چه بسا پایه و اساس  پذیری، در عین چالش ارتقای فرهنگ سازمانی حامی انعطاف

 تر تغییرات و در نتیجه، برتری در آینده فراهم آورد. تر و آسانسریعایجاد  برای محکمی 

توانا  ،"ایپو"صفت   تجد  بیترک  یی به  توانا  هایستگیمنابع، شا  دیو  در    ی بالقوة سازمان  یهاییو 

قابل  طیشرا دارد.  اشاره  سازمان  ی متفاوت  ینمودها  ا یپویهاتیمتفاوت  و    یهادر  دارد  گوناگون 

از موانع موجود بر سر  یکیداللت داشته باشد. هریو غ  دیتول ،سازمان ی مال  یهاییبر توانا تواندیم

به استفادة    توجهییبالقوه و ب   ی هاتیبه ظرف  یتوجهیب  ی،اقتصاد  یهاتیراه رشد و گسترش فعال

منابع سازمان   نهیبه نوآور  یاز  بهره  یاست.  آن،  کنار  از  و در  ،کمک  ا یپویهاتیقابلنگرش  بردن 

در شرایط ناپایدار،سازمان  اگر    طوری که، بهموفق باشد  ،ارتقای عملکرد خودسازمان در  کند تا  می

 داشتننظر  در  ،ضمننوآورانه  یکردیاز رو  گیریبهره، با  نگران از دست دادن ارزش منابع خود است

، به راهکاری مناسب برای آن شرایط، دست پیدا کند.  منابع  تعریفازب تواند با  می،یطیمح  طیشرا

های پویا فرض کرده و  رشد نوآوری را بر بستر قابلیت  که  این مطالعه از آن جهت متمایز است

رابطه بین آن دو تحلیل شده است و نیز تاثیر این دو متغیر در عملکرد سازمان بررسی شده است.  

توان راهکارهای مناسب  ها، میو تحلیل روابط متغیرها بر پایه یافته  بر این اساس، پس از تبیین

 را ارائه نمود.

پژوهشگران    تیریمقوله مد بوده که مورد توجه  از موضوعات مهم  عملکرد در سازمان، همواره 

  تین اشاره شده بود، اهمبه آ  زیقرار داشته است. همانطور که قبال ن  مدیریت و سازمان  حوزه

کسب   یسازمان و حت تیموقع تیعامل تثب ،سازمان مثبتِموضوع از آن جهت است که عملکرد 

مانند    ییرهایمتغ  نیروابط ب  ،یمتعدد  یهادر پژوهش  عالوه بر آن.  باشدتواند  یم  یرقابت  برتری

ر  ب  .گرفته استقرار    یمورد مطالعه و بررس  ی،رقابت  تزیو عملکرد و م  ای پوی  هاتیقابل  ی یانوآور

 گردد. این اساس فرضیه سوم و چهارم به شیوه زیر مطرح می

 .اثرگذار است ی و مدیریت عملکرددر نوآور  ایپو  یهاتیقابل .3

 .کندیم  یگریانجیعملکرد را م  تیریو مد  ایپو  یهاتیارتباط قابل ینوآور .4
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تا   پردازیممیات مشابه در خصوص موضوع   شدهانجام اتمطالعبرخی از  اجمالی  مروربه در اینجا 

 اهمیت موضوع، بیشتر روشن گردد.

و عملکرد شرکت با    ایپو  یهاتیرابطة قابل"با عنوان    یا(، در مقاله1395و همکاران )  ی دکالنیس

قابلگرفته  جهینت  ،"ی اتیعمل  یهاتیقابل  یگریانجیم و  عملکرد شرکت  در    ی اتیعمل  یهاتیاند 

قابل  تریقو  ییهاشرکت که  به  یتریقو  یایپویهاتیاست  باشند؛  قابلداشته    یهاتیعالوه، 

 . کنند یم یگریانجیو عملکرد شرکت را م ای پو یهاتیقابل نیرابطة ب یاتیملع 

و    ای پو  یهاتیقابل  ،ی منابع سازمان  ،ینیکارآفر  شیگرا  نیرابطة ب  ،(2017و همکاران )  1رو یمونت

باعث جذب    ی نیکارآفر  شیکه گرا  ند یگوی. آنان با صراحت ماند کرده   یعملکرد صادرات را بررس

  ر یدر عملکرد صادرات تأث  ایپو  یهات یقابل  قیکه از طر  شودیم   یاو رابطه  یاطالعات  ،یمنابع مال 

  ی منابع سازمان  یگریانجیرابطة مدل و اثر م ازدهی انیمآمده دَه رابطه از دستبه جی. نتاگذاردیم

 . کند یم  دییدر عملکرد صادرات را تأ   ایپو  یهاتیو قابل

اند.  کرده  یمحور، بررسمنبع   کردیدر عملکرد را، با رو  ایپو  یها تیقابل  ریتأث  ،(2014)  2و وو  نیل

ها با  ها بود. آنو عملکرد شرکت  ای پو  یهاتیمنابع گوناگون، قابل  نیرابطة ب  یی ها شناساهدف آن

  ن یبه ا  ا یوپ   ی هاتیمنزلة قابلبه  ی کپارچگیمجدد و    یکربندیپ   ،یریادگییهاتیدرنظرگرفتن قابل

  ر، یدناپذیتقل  اب،یمنابع باارزش، کم  انیم  کنندة لیدر نقش تعد   ا، یپو  یهاتیکه قابل  دندیرس   جهینت

را  ها یژگیو  نیمنابع ا کهیدرصورتو  کند یم  فایا یو عملکرد شرکت نقش مؤثر  یناشدن نیگزیجا

 خواهد بود.  زیناچ ریتأث ن ینداشته باشند، ا

  ی بحران مال  طیها، در شرادر عملکرد بنگاه  ایپو  یهاتیقابل  ریتأث   ، (2014و همکارانش )  3مک کنن 

از سال   بررس  2008پس  مح  یابیارز  ها آن کردند.    یرا  )با  ط،یدائم  دانش  دانش    تأکیدخلق  بر 

توسعه و  خلق   تلفیق،  (پژوهش  فرادانش  در  پ   ندهایشده  بنگاه،  محصوالت  مجدد،    یکربندیو 

 
1. Monteiro 

2. Lin & Wu 

3. Makkonen 
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اهرم  یریادگی و  به  ی انسان  یروین  یهامهارت  یسازکارکنان  قابلرا  نظر    ا یپو  یهاتیمنزلة  در 

تحل م آن  یهالیگرفتند.  نشان  پذ   ایپو  یهاتیقابل  دهد یها  سازمان،   راتییتغ  رشیموجب  در 

موجب تطابق   یو عملکرد مؤثرتر نوآور  یدر سازمان موجب عملکرد مؤثرتر نوآور  راتییتغ  رشیپذ

 .شودیم  یرونیب طیبا مح انسازم شتریب

 :شودیارائه م  (،1)پژوهش در شکل  یشده، مدل مفهوممطرح هاییهفرض  یمبنا بر

 

 
 گرپژوهش توسط شدهارائهی مدل مفهوم. 1شکل 

 روش تحقيق  3
و کارشناسان شاغل    رانیشامل مد  یجامعة آمار.  باشد یمپژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی  

حداقل    فرمول کوکران  که با استفاده از  نفر(  438)دباش یمه ویژه اقتصادی انرژی پارس  در منطق

نمونة   برای    292برابر    موردنظرحجم  شد.   هیاول  پرسشنامهابتدا،    ها داده  یآورجمع محاسبه 

نوآور  تیریمد قابل  یعملکرد،  سو  یانرژ  یاقتصاد  ژه یو  منطقهدر    ایپو  یهاتی و  از   یپارس، 

  ن یتدوو با استناد به مبانی نظری موجود در بخش نظری تحقیق،    از خبرگان  تن  پژوهشگر و چهار

 27شامل    هیپرسشنامة اولباشند لذا  گویه می  9هر یک از سه پرسشنامه شامل سه بعد و    شد.



   پارس( یانرژ یاقتصاد ژه ی)موردمطالعه: منطقه وینوآور یانجیم نقش یابیارز با سازمان عملکرد بر ا یپو یهاتی قابل نقش  16

DOI: 10.22034/jsqm.2021.284324.1321 

پانزده    و نظرات  CVR  2و  1CVIی هاشاخص  ازبا استفاده  ،  هایی پرسشنامهمحتوا  ییروا  بود.  گویه

 یاقتصاد  ژه یو  منطقهو کارشناسان ارشد در    ی انی م  رانیارشد، معاونان، مد  رانیمد گان )خبر  از  تن

  27، تمامی  سؤاالتپس از تغییرات جزئی در بعضی از    تیدرنها(، ارزیابی شد که  پارس  یانرژ

و    3مقیاس الوشه  از  تربزرگ  شده مقدار محاسبه  موردنظرگویه   کردند  قرار    رشیموردپذکسب 

ضریب آلفای کرونباخ استفاده    از  هاپرسشنامهکلی و ابعاد هر یک از  گرفت. برای بررسی پایایی  

 است.  شدهگزارش (1))روایی و پایایی( در جدول  شاخص دوشد که نتایج هر  

 های روایی و پایاییشاخص (:1)جدول 

 ابعاد ریمتغ
CVI 

 )بعد( 
CVI 
 )کل( 

CVR 

 )بعد( 
CVR 
 کرونباخ  یآلفا )کل( 

  یهاتیقابل

 ا یپو

 511/0 ادراک 

791/0 

781/0 

 824/0 593/0 کسب  785/0 841/0

 759/0 536/0 ر ییتغ

 ینوآور

 523/0 محصول  در ینوآور

847/0 

783/0 

 848/0 557/0 ند یفرا   در ینوآور 848/0 882/0

 922/0 541/0 ساختار   در ینوآور

  ت یر یمد

 عملکرد

  544/0 ی زی ربرنامه  و یطراح

844/0 

 

855/0 

 798/0 538/0 نظارت  791/0 844/0

 811/0 529/0 یدهپاداش

است؛   شتریب  7/0از    رهایهمة متغ  یکرونباخ برا  یو آلفا  یبیترک  یی ای پا  ری(، مقاد1جدول )  طبق

 آزموناز    هاداده  لیوتحله یتجز  یبرا  ت یدرنها.  ردیگی م  قرار  دیی تأ   مورد  شاخص  دو  هر  ن،یبنابرا

 یافزارهانرمبا استفاده از    یمعادالت ساختار   یابیلمد  و  چندگانه  ونیرگرس  رسون،یپ   یهمبستگ

SPSS 22  وSmart PLS  شد.   استفاده 

 
1. Content Validity Index 

2. Content Validity Ratio 

3. Lawshe 
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 يق تحق  هاییافته   4

  (2)نمونه در جدول    یهایژگیوابتدا جهت درک وضعیت متغیرهای جمعیت شناختی نمونه،  

 است.  شدهگزارش 

 دهندگان پاسخآمارتوصیفی  (:2)جدول 

 فراوانی  درصد فراوانی شاخص  متغیر

 جنسیت
 11 33 زن 

 89 259 مرد

 مقطع تحصیلی 

 27 79 کارشناسی 

 59 172 کارشناسی ارشد 

 14 41 دکتری

 میزان تجربه 

 12 35 سال  5 کمتر از 

 40 116 سال   10 تا 5

 17 50 سال   15 تا 10

 31 91 سال  15  از شتریب 
 

نفر(، مقطع   259بیشترین فراوانی جنسیت مربوط به گروه مردان)  (2)با توجه به نتایج جدول  

 . باشد یم نفر(  116سال ) 10تا  5نفر( و میزان تجربه  172کارشناسی ارشد) تحصیلی

  افزار نرمتحقیق از آزمون مدل یابی معادالت ساختاری با استفاده از    یهاه یفرضبررسی    منظوربه

smart PLS    شکل( استاندارد  ضرایب  مدل  در  نتایج  شد.  ضرایب  (2)استفاده  مدل  و   )

 است.  شدهگزارش ( (3))شکلیداریمعن
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 مدل  یرهایمتغ انیروابط م ریمس بیضرا (:2)شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مدل  یرهایمتغ انی روابط م  یدارمعنا بیضرا(: 3)شکل 
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و    105/0عملکرد برابر است با    تیریمد  ریدر متغ  ا یپو  یهاتی قابل  ریمتغ  یاثرگذار  ریمس  بیضر

 یاست، معنادار  96/1تر از  بزرگtچون مقدار آمارة    ،ن ی بنابرا ؛  210/2آن برابر است با    tمقدار آمارة  

مثبت است،   ریدو متغ  نیا  ریمس   بیچون ضر  ن،ی. همچنشودیاحراز م  ریدو متغ  نیا  انیرابطة م

 ةیفرض  د ییتأ   یمعنابه  نیعملکرد اثر مثبت دارد که ا  تیریدر مد  ا یپو  ی هاتیقابل  دهد ینشان م

 اول است.

و مقدار آمارة    537/0برابر است با    ینوآور  ریدر متغ  ای پو  یهاتیقابل  ریمتغ  یاثرگذار  ریمس  بیضر

t    چون مقدار آمارة    ن،ی ؛ بنابرا820/9آن برابر است باt  رابطة   یاست، معنادار96/1تر از  بزرگ

  دهندة نشان  ریدو متغ  نیا  ریمس  بیبودن ضرعالوه، مثبت. بهشودیحاصل م  ریدو متغ  نیا  انیم

 دوم است.  ةیفرض دیی تأ  یمعناو به یدر نوآور ا یپو یهاتیمثبت قابل یاثرگذار

و مقدار آمارة    368/0عملکرد برابر است با    تیریمد  ریدر متغ  ینوآور   ریمتغ  یاثرگذار  ریمس  بیضر

t    مقدار آمارة    چون   ن،ی؛ بنابرا728/5آن برابر است باt  رابطة   یاست، معنادار  96/1تر از  بزرگ

  انمثبت است، نش  ریدو متغ  نیا  ریمس  بیچون ضر  ن،ی. همچنشودیاحراز م  ریدو متغ  نیا  انیم

نتایج    سوم است.  ةیفرض  دییتأ   ی معناعملکرد دارد که به  تیری در مد  یمثبت نوآور  یاز اثرگذار

 ( آورده شده است. 3های فرضیه اول تا سوم در جدول)بررسی

 اول تا سوم یهاهیفرض یبررسنتایج  (:3)جدول 

 نتیجه tمقدار ضریب مسیر متغیروابسته متغیرمستقل  فرضیه

 تأیید 210/2 105/0 مدیریت عملکرد  های پویا قابلیت 1

 تأیید 820/9 537/0 نوآوری های پویا قابلیت 2

 تأیید 728/5 368/0 مدیریت عملکرد  نوآوری 3
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از آزمون سوبل   ةیو آزمون فرض  یبررس  یبرا دادن آزمون انجام  ی.برامیکنیاستفاده م  1چهارم، 

 زیو ن  ی انجیم  ریمستقل و متغ  ریمتغ  انیاستاندارد رابطة م  یو خطا   ریمس  بیاز ضر  دی سوبل، با

 . م یوابسته استفاده کن ریو متغ یانجیم ریمتغ
 چهارم  ةیفرض یبررس(: 4) جدول 

 فرضیه

 

متغیر  

 میانجی 

A B 
ضریب   نتیجه t Sigمقدار  

 مسیر 

خطای  

 استاندارد 

ضریب  

 مسیر 

خطای  

 استاندارد 

 تأیید  000/0 733/4 068/0 368/0 055/0 0537/0 نوآوری  4

 

 ی )مقدار  733/4برابر است با    tه  مقدار آمار  نکهیچهارم، با توجه به ا  ةفرضی (،در4)مطابق جدول  

  ریمتغ  یگریانجی(؛ م05/0کمتر از    ی)مقدار  000/0برابر است با    Sig( و مقدار96/1از    شتریب

 . شودیم  دییچهارم تأ  ةیدار است و فرضمعنا ینوآور

 و پيشنهادات  گيریيجه نت  5

پژوهش حاضر بررسی نقش   از انجام  ارزیابی نقش   ایپو  ی هاتیقابلهدف  بر عملکرد سازمان با 

بود. نتایج با استفاده از مدل یابی معادالت   پارس یانرژ یاقتصاد ژةیمنطقة و میانجی نوآوری در

مثبت دارد و نوآوری سازمانی    ریتأثبر عملکرد سازمان   ایپو  یها تیقابلساختاری نشان داد که  

را میانجی   رابطه  این  را تعدیل می  کند یمنیز  به تفکیک متغیرهای  کند.  و آن  نتایج  ادامه  در 

 تحقیق تبیین شده است.

 نوآوری در محصول

سازمان منطقة ویژة اقتصادی انرژی   بر مدیریت عملکرد  بعد نوآوری در محصولبررسی ضریب اثر  

با توجه به مقدار عدد    که برآورده شده    396/0میزان  دهد این ضریب مسیر بهپارس نشان می

 
1. Sobel test 
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با   برابر  از    380/4معناداری  مسیر در سطح  (، می96/1)بیشتر  این ضریب  نتیجه گرفت  توان 

سازمان منطقة ویژة    مدیریت عملکرددر  بعد نوآوری در محصول،  معنادار است؛ یعنی    5/0خطای  

غیررسمی کنترل مدیریتی از نوآوری   نظامتأثیری مثبت و معنادار دارد.  ،  اقتصادی انرژی پارس

کند. در دنیای امروز، رقابت شدید و روزافزون و همچنین، نیاز و تقاضای متنوع بازار پشتیبانی می

بنابراین، طبعاً عمر محصوالت کوتاه و  ؛  باعث تسریع و افزایش روند تحوالت محیطی شده است

یاز به نوآوری در هر سازمانی را دوچندان تر از پیش خواهد بود. این روند محیطی نخدمات متنوع

کند سازمان در صحنة رقابت باقی بماند. نوآوری به کند زیرا این نوآوری است که کمک میمی

است که با استفاده از آن، قادر خواهند بود   شدهلیتبدها  سازمان  راهبردجزء الزم و ضروری در  

منظور افزایش پذیری را بهر سازمانی انعطاففرایندهای مولد و محصوالت و خدمات نوین و ساختا

ها و حفظ جایگاه رقابتی، عرضه کنند و این برابر با عملکرد بهتر سازمان  کارآیی، کاهش هزینه

 است.

 فرایند در نوآوری

سازمان منطقة ویژة اقتصادی انرژی   در مدیریت عملکرد  بعد نوآوری در فرایند،بررسی ضریب اثر  

با توجه به مقدار عدد    کهبرآورده شده    102/0میزان  دهد این ضریب مسیر به ، نشان میپارس

توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح  (، می96/1) بیشتر از   209/2برابر با  معناداری

 مدیریت عملکردتأثیر مثبت و معناداری در  بعد نوآوری در فرایند  معنادار است؛ یعنی    5/0خطای  

نقش مدیریت عملکرد در نوآوری در فرایند، در   دارد.  ن منطقة ویژة اقتصادی انرژی پارسسازما

های  موقع اطالعات است که سبب کاهش زمان تولید و هزینهآوردن مؤثر و بهوهلة نخست، فراهم

محور در شدة محصول و ترویج فرهنگ توسعهتولید، ارتقای کیفیت محصول، تعدیل قیمت تمام

شدن  بر انجامشود. کاهش زمان تولید در قدرت رقابتی سازمان نقش دارد زیرا، عالوهسازمان می

موقع احتیاجات آنان  ها در زمان مناسب، ارتقای سطح رضایت مشتریان را در پی رفع بهفعالیت

یابد و این  دلیل بهبود کیفیت تولید، درخواست مشتریان افزایش میدهد. همچنین، بهنتیجه می
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د مینکته  تأثیر  نیز  بازار  سهم  هزینه ر  کاهش  امر سبب  نتیجه،  گذارد. همین  در  و  تولید  های 

 افزایش ارزش تولید خواهد شد.

 نوآوری در ساختار

سازمان منطقة ویژة اقتصادی انرژی   در مدیریت عملکرد  بعد نوآوری در ساختار،بررسی ضریب اثر  

با توجه به مقدار عدد    کهبرآورده شده    105/0میزان  دهد این ضریب مسیر به ، نشان میپارس

با   برابر  از    665/2معناداری  در سطح می  (،96/1)بیشتر  مسیر  این ضریب  گرفت  نتیجه  توان 

از لحاظ نظری، انتخاب و اتخاذ  توان بیان کرد،  در تبیین این فرضیه می  معنادار است؛   5/0خطای  

سازمان، متناسب با شرایط محیط فعالیت آن،  های  ای باشد که ویژگیگونهساختار سازمان باید به

طور مؤثر و از راه رصد  زمان و بهمدیریت عملکرد باید، هم  نظاماز سویی،    در نظر گرفته شود. 

فعالیت کارآیی  اطالعات محیطی، هم  بر  و هم  کند  هدایت  و  کنترل  را  سازمان  مدیریتی  های 

صورت فعالیت در  های  باشد.همچنین  داشته  نظارت  در  گرفته  یا  و  کافی  اطالعات  نبود  صورت 

ثبات محیطی، سازمان باید بتواند امکان سازگاری هرچه بیشتر با شرایط مواجهه با شرایط بی

جدید را ایجاد نماید. در چنین شرایطی، سازمان باید با نوآوری در ساختار خود و اعمال تغییرات 

های  ها و فرصتباق یابد. چالشهرچه بیشتر با تحوالت محیطی انط  ضروری در آن، تالش کند

با ایجاد تغییرات   کهآورد  حاصل از تحوالت محیطی، فرصتی را برای مدیران سازمان فراهم می

 الزم در مقررات و فرایندهای داخلی، ساختار سازمان را، مناسب با شرایط محیطی، ارتقا بخشند.

 و تهدیدها و تغییر دادن آنان  هافرصتادراک 

نشان    سازمان منطقة ویژة اقتصادی انرژی پارس  در مدیریت عملکرد  بعد ادراکبررسی ضریب اثر  

با توجه به مقدار عدد معناداری برابر   کهبرآورده شده    112/0میزان دهد این ضریب مسیر بهمی

معنادار    5/0توان نتیجه گرفت این ضریب مسیر در سطح خطای  (، می96/1)بیشتر از   629/2با  

تأثیر مثبت   سازمان منطقة ویژة اقتصادی انرژی پارس  مدیریت عملکردبر  بعد ادراک  است؛ یعنی  

این فرضیه میو معناداری دارد.   تبیین  نتایج بهدر  به  با توجه  آمده که مبین  دستتوان گفت، 
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معنادار   ارتباط  و  آنان    هافرصتادراک  همبستگی  دادن  تغییر  و  تهدیدها  است، و  نوآوری  و 

ها و نیز،  منظور رصد و ادراک تحوالت محیطی و یادگیری از آن شده بهخوبی طراحیفرایندهای به

سازی و بازآرایی منابع در دسترس کمک  ظرفیت سازمانی در زمینة ایجاد هماهنگی، یکپارچه

بهمی سازمان  داخلی  شرایط  پیرامونی ونه گکنند  تغییر  حال  در  شرایط  به  که  بگیرد  شکل  ای 

در   نوآوری  با  و  سازمان  داخلی  شرایط  به  نگاه  با  عبارتی،  به  شود.  داده  نشان  مناسب  واکنش 

، این  درواقع شود. برانگیز میسر میفرایندها و محصوالت و ساختار سازمان، عبور از شرایط چالش

شود  می  پذیری بیشتر در سازمان که سبب انعطاف  غییر استا و همگامی با تپوی  یهاتیقابلنگرش  

ارائه طرح  زمینة  از و  تمایز چشمگیر  با  و  مناسب  زمان  را، در  نوآورانه  راهکارهای  و  نوین  های 

 کند. ، مزیت رقابتی سازمان را حفظ میتیدرنهاآورد و  رقیبان فراهم می

 های جدیداکتساب موقعیت

پارس نشان   یانرژ  یاقتصاد  یژةعملکرد سازمان منطقة و  یریتاثر بعد کسب در مد   یبضر  یبررس

برابر   یبا توجه به مقدار عدد معنادار  کهبرآورده شده    104/0 یزانمبه  یرمس  یبضر  ینا  دهدیم

معنادار    5/0  یدر سطح خطا  یرمس  یبضر  ینگرفت ا  یجهنت  توانی(، م96/1از    یشتر)ب 613/2با  

 یاقتصاد یژةعملکرد سازمان منطقة و یریتدر مد یمثبت و معنادار یربعد کسب تأث یعنیاست؛ 

سازمان در کسب و    ییاکتساب به توانا  یتطور که قبالً گفته شد، قابلپارس دارد. همان   یانرژ

ا اشاره  هآن  سازییو تجار  یبترک  یز شده و نفراهم  ی هاو استفاده از فرصت  ید دانش جد  یادگیری

دانش    یریتمد   ی، به عبارت  ای اکتساب    یتگفت قابل  توانیم  یه،فرض  ینا  ییندر تب  ین،بنابرا؛  دارد

فرا قابل  یادگیریمستمر    یند و  سازمان  زم  یتی در  در  بهره  ید تول  ینةمهم  و  آن،    یریگدانش  از 

ارتقا  کردنینه منظور بهبه   یار نقش بس  هایتفعال  ین. اشود یشمرده م  ی،سازمان  هاییتفعال  یو 

  یی باال  یی که توانا  یدارد. سازمان   یرقابت  یتسازمان و حفظ مز  یتحقق دستاوردها   یزاندر م  یمهم

 ییردر حال تغ  یات،و بنا به مقتض  یوستهمؤثر آن، پ   یریکارگدانش و به  یددر اکتساب دارد، با تول

و   و   ی کینیااست  دن  شرویپ   ی هاسازمان  یهایژگیاز  م  یامروز  ی ایدر   را یز  شودیمحسوب 

از اسازمان ارتقا م  ی اتی عمل  یهاتیفعال  ق، یطر  ن یها،  از    ی کی.  بخشندیخود را همواره بهبود و 



   پارس( یانرژ یاقتصاد ژه ی)موردمطالعه: منطقه وینوآور یانجیم نقش یابیارز با سازمان عملکرد بر ایپو یهاتیقابل  نقش   24

DOI: 10.22034/jsqm.2021.284324.1321 

  ن یتوانند ایاست که نم  نیجذب دانش، ا  تیاز ظرف  یرغم برخوردارها، بهسازمان  یمشکالت برخ

، مهم است که سازمان بداند  رونیازا  رند؛یکار بگروزمره به  یندها یآمده را در فرادستدانش به

  ی هااکتساب به گروه  تیو توسعه، از آن بهره ببرد. قابل  رییتغ  جادیکند و در ا  یچگونه دانش را بوم

  خود،   یندهایفرا  و   امور  در  ینوآور  لیتسه  و   یریادگی  تیظرف  ش یبا افزا  کند، یکمک م  ی سازمان

  عملکرد   باشند   قادر  همواره  تا  کنند   عمل  شیازپ شی ب  یریپذانعطاف  با   خالق،   و   فعال   صورتبه

 . دهند ارتقا را خود

 مجدد  یدهشکلتغییر و 

پارس نشان   یانرژ  یاقتصاد  یژةعملکرد سازمان منطقة و  یریتدر مد  ییراثر بعد تغ  یبضر  یبررس

برابر   یبا توجه به مقدار عدد معنادار  کهبرآورده شده    374/0 یزانمبه  یرمس  یبضر  ینا  دهدیم

معنادار    5/0  یدر سطح خطا  یرمس  یبضر  ینگرفت ا  یجهنت  توانی(، م 96/1از    یشتر)ب  690/6با 

مثبت    یرپارس تأث  یانرژ  یاقتصاد  یژةعملکرد سازمان منطقة و یریتدر مد  ییربعد تغ  یعنیاست؛  

  یفة وظ  ی،ضمن حفظ هماهنگ  ییر،تغ  یتگفت قابل  توانیم  یهفرض  ینا  ییندارد. در تب  یو معنادار

  یتاهم  یزمان   یتقابل  یناز ا  ی را برعهده دارد. برخوردار  ییراتانطباق عناصر و راهبرد سازمان با تغ

وکار و در ساختار سازمان احساس بشود.  کسب  های ینددر فرا  ییراتبه تغ  یازکه ن  یابدیم  یشتریب

  نیع   در  باشد،  سازمان  در  یر یپذانعطاف  بانیو پشت  یمکه حا  ی سازمانفرهنگ   یو ارتقا  یتتقو

  آن،   دنبالبه  و  راتییتغ  ترآسان  و   ترعیسر  اعمال  یبرا  یمحکم  اساس  و   هیپا   زبودن،یبرانگچالش

  شناخت   که  کرد   فراموش  د ینبا   را  مهم   نکتة  ن یا.  آوردیم  فراهم  ی رقابت  تیمز  حفظ  و   بهتر  عملکرد

  م یمفاه  از  بتواند،  سازمان  که  د یآیم   شماربه  تیمز  سازمان  یبرا  ی زمان  آن  یریادگی   و  دی جد  دانش

 . ببرد بهره خود عملکرد یارتقا و یضرور راتییتغ   اعمال در شده، فراگرفته  اصول و

 عملکرد  یزیرو برنامه  یطراح

به    د یعملکرد با  تیریمد   نظام  یدر طراح  یامروز  یهاگفت که سازمان  توانیم  جینتا  نییتب  در

و    یریگاندازه  یمعناسنجش عملکرد به  نظام   شتریب  یدگیچینکته توجه داشته باشند که پ  نیا
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نظام    کی  یطراح  لذا آن را دشوارتر خواهد کرد.    یطبع، اجرااست که به  شتریسنجش موارد ب

عملکرد ن  یمناسب  ماه  ازمندیدر سازمان  به  متغ  تیتوجه  و  ابعاد  تنوع  نظام    مؤثر  یرهایو  بر 

 یزیرطرحاو قرار دارد. لذا    فردمنحصربه   یهایژگیو و    ی انسان  یرو ین  ها آناست که در رأس    عملکرد

 باشد.  یژگیچارچوب و و نیبرا یمبتن د یعملکرد با نهیبه

 نظارت مستمر

حاصل   نتایج  تبیین  که    توانیمدر  معرض ارزش    ازآنجاکهگفت  در  همواره  سازمان  در  منابع 

  خدشهدچار  سرعت  ممکن است به  نآ  ینیآفرارزش   ت یقرار دارند و ظرف  ی طیمح  دیشد  راتییتغ

 آن  برهیتکبا  که  کند  جادیدرون خود ا،ظرفیتی را در  سازمانضروری است تا  ،برود   نیاز ب  ایشود و  

  منابع  ی و یا صیانت ازبازساز  ییتوانای،  رامونیپ   طیمحی بوجود آمده در  هادر مواجهه با چالش  و

اصالحی در صورت نیاز داشته باشد و   یهاگاماز راه نظارت مداوم و انجام  را    موجود  ارزشمند

 .حفظ کند نیز خود را سطح عملکردیبتواند همزمان 

 بازخورد و پاداش

تحقق اهداف سازمانی تابعی  گفت که    توانیمبرای این فرضیه نیز    آمدهدستبه در تبیین نتایج  

های  نظاماز عملکرد کارکنان هر سازمان است؛ بنابراین، برای دستیابی به موفقیت، سازمان به  

منابع انسانی نیاز دارد که هم سبب ایجاد هماهنگی الزم بین اهداف سازمان و    حوزهمترقی در  

ازمان یاری برساند. با توجه هرچه بیشتر، به س توسعهدر مسیر رشد و   هماهداف کارکنان شود و 

های اداری قدیمی، که اغلب نگاهی تنبیهی به فرایند سنجش و ارزیابی  به اهمیت این مطلب، نظام

اند زیرا باعث  عملکرد کارکنان دارند، عمالً فاقد کارآیی الزم برای ایفای نقش در جهان امروزی 

نمیشکل کارکنان  در  بایسته  تعهد  توج  شوند.گرفتن  با  به لذا  استناد  با  و  موجود  تئوری  به  ه 

نقش مهمی    تواندیم تحوالت صورت گرفته در حوزه روانشناسی مثبت، بازخورد مثبت و پاداش  

 در توسعه عملکرد سازمان و کارکنان داشته باشد. 
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آن   گیریبر ضرورت شکل  تأکیدو    ا یپو  ی هاتیقابل  م یمفاه  شتری شناخت ب  نتایج پژوهش حاضر به

 توانیرا نم  ی در هر سازمان  ،ینوآور  تیپراهم  گاه یکه جا  ستی ن  ی دیترد  ، منجر شد. در سازمان

بنابرا با درک صح  رانیمد  تا   الزم است  ن،یانکار کرد؛  قابل  یحیسازمان،    ا، یپو  ی هاتیاز مفهوم 

ا برآ  نینو  ینگرش  جادیدرصدد  خود  سازمان  اندیدر    عنوان بهی  نوآور  نقش   پژوهش،  نی.در 

طرکه   دگردی  دییتأ  یسمیمکان قابل  قیاز  مد  ایپو  یهاتیآن،  تأث  تیری در  سازمان    ر یعملکرد 

با؛  گذاردیم چرا  دی اما  که  داشت  است  یرگذاریتأث  نیا  یو چگونگ  ییاذعان  ممکن   .هنوز هم 

 کردن کینزد  یبرا  ن،یبنابرا؛  بماند ی  باق  از محققان باشد و همچنان منشأ بحث  یاریپرسش بس

  ییو چرا  ی به چگونگ  رایز  ،به دست آورد  یگر شناخت کامل واسطه   ی هاسمیاز مکان  د یمباحث، با  آن

بر اساس    . کندیابط کمک م وآن ر  بیشتر  عملکرد سازمان و درک  ت یریدر مد  ا یپو  ی هاتیقابل  ریتأث

به    آمدهدستبهنتایج   توجه  با  و    با و  پژوهش    یهاهیفرض  یهاافتهی و  ابعاد  به    ها شاخصتوجه 

 . گردد یمپیشنهادات زیر جهت کاربست نتایج مطرح 

ی مند برانظام یکردیروی محصووول در سووازمان،یعنی برخورداری از نوآوراز  تیحما •

  ا یو    جدیدمحصوووالت و خدمات   دیمنظور تولبه،  در سووازمان ینوآور  نهادینه سوواختن

 یداخل  یندهایبهبود فرا ن وآ یارتقا

مبتنی بر فرایند و   یوربهرهمناسوب و بلندمدت جهت توسوعه و  اندازچشوم کیایجاد   •

نوین که دارای چارچوبی مشوخص   یندهایفراتغییر راهبردها و فرایندهای نامناسوب با  

 و هدفمند باشد.

تواند  منعطف کردن ساختار و تمایل به سمت ساختارهای نرم و نوآورانه در سازمان می •

 بیشتر باشد. یوربهرهبه عملکرد و  یابیدستتوسعه نوآوری و  سازنهیزم

یش  پ   یدهایتهدنوین و فرصوت و    یهاتیموقعارتباط مسوتمر و مفید با محیط و درک   •

 استفاده بهینه از هر دو مورد و وفق دادن شرایط و ساختار سازمان با آن منظوربهرو 

ی  سووازوکارها ایجاد خاص و   یهاتوسووعه مهارت  باهدف مختلف  یاز ابزارها یریگبهره •

 کنندیکمک م  در سازمان رییتغ  افزایش ظرفیت تواناییکه در کنار هم به   یسازمان

 جانبههمهایجاد تغییر در رفتار کارکنان و ارائه یک مدلِ مدون منابع انسانی و حمایت  •

 ی و راهبردهای آنو نوآور تیخالق و آموزش  مدیریت ارشد سازمان
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 رکانآن در سوازمان، در ا سواختنییو اجرا  ایپو  یهاتیقابل ، نگرششوودیمپیشونهاد   •

(  ینوآور قیو از طر میرمستقی)غ   تواندیکار م نیا رایشود، ز  گنجاندهسازمان    یراهبرد

 .پرتحول باشد طیدر مح  یرقابت  تیمزحتی به عملکرد باال و   یابیمنشأ دست

ها و اطالعات  داده یگردآور  ،یطیاز رصود تحوالت مح  لحاصو  جینتا  شوود،پیشونهاد می •

در   نوهیبه راتییتغ  جوادیکوه هودف آن ا  عملیهوا، در قوالوب اقوداموات  آن  لیوتحل  زیالزم و ن

 شود.  کاربردهبه ،سازمان است

  ی و شوکسوتن فضوای پردازدهینظر و ااظهار منظوربه به کارکنان  حدودمنا دادن فرصوت •

  خود یدر مجموعه تحت رهبر یپردازدهیهراس از ا

ی و  و نوآور تیدر سووازمان، خالق  یریادگتوانمندسووازی کارکنان دانشووی با توسووعه ی •

و    یدانش سووازمان  یو حفظ ارزش منابع در دسووترس، ارتقا  فیبازتعر  ییتوانا افزایش

 واحدهای سازمان گرید انیم درگذاشتن آن اشتراکبه

  ی هاداده  تیماه  کهییازآنجا  شودیممکمل پیشنهاد    یهاپژوهشدر راستای نتایج و جهت انجام 

و عملکرد    ینوآور  ا، یپو  یهاتیقابل  یرهایمتغ  ریتأث  یاست و امکان بررس  یمقطع   پژوهش حاضر

را،   نمی  زماندر طول  سازمان  لذا  فراهم  و    تیعل  یتجرب  د ییتأ   یبرا  ی طول  مطالعه  نجاماآورد. 

 اثربخش باشد.  تواندیمزمان،   باگذشتعملکرد شرکت،  ج یو نتا ینوآور یابیارز

 مراجع  6

بهزاد عملکرد  (  1389)ابوالعالیی،  بهبود  و  ارزیابی  برای  مدیران  راهنمای  عملکرد،  کارکنان،  مدیریت 

 .1389انتشارات سازمان مدیریت صنعتی،  

پویا بر توانمندی نوآوری    یهاتیقابل  ریتأث(  1392)نقی زاده محمد   ؛سید نقوی میرعلی  ؛احسانی راضیه

 .51-3،27سال دوم، شماره  ،  مدیریت نوآوری،  بخش دارویی ایران  یهابنگاه محصول در  

رحیمیان،   و  نرگس  علی  الل فرج جعفری،  مهرابی،  نوآوری    ری تأث،بررسی  (1393)و  بر  سازمانی  نوآوری 

 . محصول، عملکرد نوآورانه و بازار شرکت،سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت،تهران

  تیبر مز  ینوآور   تیو قابل  ایپو  یهاتیقابل  ری(. تأث 1397)  ینیمعصومه و صاحبه شاه  ،یشهر   زادةن یحس

 . 19، شمارة  10. سال  یبازرگان  تیری مد  یها. کاوش یرقابت
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بازار مبتن  ی(. طراح 1394)ی. و اصغر مشبکیخدام  الی .، سهدیحم  ،ینیحس  خداداد بر   یمدل عملکرد 

رو  یابیبازار  یای پو  یهاتیقابل پژوهش یاتیعمل  یچابک  کرد یبا  ا  تی ریمد  یها.  ، 19. دورة  رانیدر 

 . 3شمارة  

ی.  بر آموزش عال  تأکیدعملکرد با    تیریمدل مد  یطراح.  (1396)  ی، ناصررسپاسیو م  نیعالءالد،  زادهعیرف

 .33-55، صص  17شماره    ،7دوره     .و ارزشیابی آموزشی  یریگاندازه مطالعات  

  ت یریعملکرد در دولت. مد  تیر یمدل مد  ارائه(.  1395عادل )  ،ناصر و آذر  ی،رسپاسی. منیعالءالد  زاده،عیرف

 .81-100، صص16، شمارة  4. دورة  یدولت  یهاسازمان 

  25؛  108مدیریت، شماره    نقش کارکنان در اثربخشی نظام ارزیابی عملکرد ، نشریه  (1387) سلطانی، ایرج
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In today's complex world, gaining competitive advantage is one of the most important 

concerns for managers, for the realization of which many theories have been proposed. 

This study seeks to investigate the role of innovation and dynamic capabilities on the 

performance in Pars Special Economic Energy Zone Organization, in other words, it 

shows that by applying innovation and dynamic capabilities, performance can be 

improved. In this study, the initial questionnaire consisted of 27 questions. With the help 

of fifteen experts and use of CVI and CVR indices, content validity of the questions, were 

assessed. After the final approval of the questions, 380 questionnaires were distributed 

among the statistical population (managers and employees of Pars Special Economic 

Energy Organization), of which 292 questionnaires were completed and returned. For data 

analysis, structural equation modelling by SmartPls software was used. Data analysis 

showed that the variables of innovation and dynamic capabilities have a positive and 

significant effect on performance management and also dynamic capabilities have a 

positive and significant effect on innovation. In addition, the innovation variable was 

shown as a mediator in the relationship between dynamic capabilities and performance 

management. Results confirmed that innovation and dynamic capabilities, both can be 

factors in improving performance. To continuously improve performance and 

subsequently gain competitive advantage, there should be a good platform in organization, 

for supporting innovation and dynamic capabilities. 
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