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چکیده
هدف این پژوهش تعیین تأثیر شایستگی مدیران بر عملکرد نوآورانه در شرکت خودروسازی سایپا میباشد .این
پژوهش از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی و با استفاده از متد توصیفی است که برای گردآوری اطالعات از روش
کتابخانهای استفاده شده است که ابزار گردآوری اطالعات از طریق پرسشنامه صورت گرفته است .جامعه آماری در این
پژوهش مدیران شرکت خودروسازی سایپا میباشد .حجم نمونه با توجه به ماهیت پژوهش از جدول مورگان استفاده شده
است .بدین ترتیب که از  04نفری که در این زمینه تشخیص داده شدهاند 66 ،نفر به عنوان نمونه حاصل به سواالت پاسخ
دادند .تعداد  66نفر تعیین شدند .پس از بررسی پایایی و روایی پرسشنامه ،نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف
اسمیرنوف بررسی شد .سپس با استفاده از آزمون مدلسازی معادالت ساختاری و نرم افزار  smartplsبه بررسی فرضیات
پرداخته شد .نتایج تحلیل دادهها نشان داد که شایستگی مدیران بر نوآوری محصول ،نوآوری فرایند و نوآوری تأثیر مثبتی دارد
ولی شایستگی مدیران تأثیر مثبتی بر نوآوری سازمانی ندارد.

کلیدواژهها :شایستگی مدیران ،نوآوری محصول ،نوآوری فرایند ،نوآوری سازمانی.

 گروه مدیریت ،دانشگاه علوم وتحقیقات تهران ،تهران ،ایران.

sanaz.ebrahimisadegh@gmail.com

پژوهشهای پیشرفت :سیستمها و راهبردها ،سال دوم ،شماره  ،1بهار 1011

مقدمه
در طی  94-91سال گذشته ،تغییرات اقتصادی ،سیاسی ،جغرافیاایی و فنااوری تاأثیر شاگرفی بار
سازمانها گذاشته است .سرعت این تغییرات به همراه افزایش رقابت جهانی ،سازمانها را مجبور کرده
است تا در شیوههای انجام کار خود تفکری دوباره نمایند و فعالیتهاای خاود را مجاددا ساازماندهی
نمایند .مدیران در مرکز و قلب سازمانها نقش حیاتی و تعیینکنندهای را دارند ،لذا شناساایی و ارتقاا
مهارت ،دانش و توانایی و خصیصههای فردی و در یا

کاالم شایساتگی آناان بارای موفقیات یا

سازمان ضروری و اجتنابناپذیر است .رویکرد شایستگی ،رویکرد جدیدی در مدیریت منااب انساانی
نیست .ادبیات رهبری مملو از پژوهشهایی است که تالش میکردند تا ویژگیهای ی

فرد خوب را

تعریف کنند .روانشناسان صااحبنظار در اماور پرسانلی نیاز در زمیناه شناساایی روابا موجاود میاان
خصیصه های افراد ،رفتار و خروجیهاای کاار مادتهاای مدیادی اسات کاه باه فعالیات و پاژوهش
پرداختهاند .هرچند واژه شایستگی جدیاد و ماد روز اسات ،اماا مفهاوم آن قادیمی اسات .مادتهاای
مدیدی است که مسائلی همچاون شخصایت ،تفااوتهاای فاردی و رفتارهاای ساازمانی ماورد عالقاه
روانشناسان بوده و روانسنجان نیز ،درباره ویژگیهای شخصیتی ،هوش و دیگر تواناییها ،بحا هاای
فراوانی را مطرح کردهاند.
از طرفی رقابت در محی کسب و کار به خاطر جهانی شدن و پیشرفتهای فنی و تغییر اقتصاد به
اقتصاد دانشی ،شدیدتر و پیچیدهتر شده است .از این رو نوآوری محصول برای بقای سازمانها به ویژه
در زمان رکود اقتصادی بسیار حیاتی میباشد.
پورتر ثابت میکند که شرکتها از طریق فعالیتهای نوآورانه به مزیتهاای رقاابتی مایرساند.
بنابراین در محی کسبوکار بیثباات ،رقاابتی و پویاا ،شارکتهاا در جساتجوی روش جدیاد بارای
دستیابی به نوآوری محصول هستند (.)Porter,1990
از طرفی نوآوری محصول به عنوان عامل حیاتی برای سازمانها به منظور ایجااد ارزش و مزیات
رقابتی پایدار ،در محی پیچیده و متغیر امروزی شناخته شده است.
امروزه هدف قانونگذاران در همه جوام بشری این است که از طریاق اعطاای پااداش و حقاو
انحصاری ،بتوانند افراد جامعه را تشویق به ابتکار و نوآوری محصول کنند.
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چارچوب نظری پژوهش
شایستگی مدیران
شایستگی مدیریتی متشکل از مجموعهای از دانش ،مهارتها و تواناییها و انگیازههاا اسات .باه
منظور اینکه مدیر بتواند وظایف محوله را به خوبی انجام دهد( .جی جی ان )4490 ،
برای نوآوری 9تعاریف متفاوت و بعضا متعارض مطرح شده است که مروری بر آنها میتواناد،
با این طیف گسترده از مفهوم نوآوری آشنا سازد و در نهایت جم بندی آنها میتواند ،ما را باه یا
درک کلی از نوآوری رهنمون سازد.


نااوآوری ی ا

ایااده یااا رفتااار مربااو بااه ی ا

محصااول ،خاادمت ،دسااتگاه ،سیاساات و

برنامههاست که جدید و مورد پذیرش سازمان قرار گرفته است( .دامپور و کوپال)4449 ،


اورابه )9110( 4نوآوری را چنین تعریف میکند« :نوآوری تشکیل شده است از تولید ی
ایده جدید و تبدیل آن به ی

محصول ،خدمت یا فرایند جدید به نحوی که منجر به رشد

پویای اقتصادی و افزایش اشتغال و در نهایت خلق سود خالص برای شرکت نوآور گردد».


شومپیتر 3نوآوری را چنین تعریف می کند« :کاربرد تجااری یاا صانعتی یا
(ی

محصول ،ی

فرایند یا روش تولید ،ی

چیاز جدیاد

بازار جدید باا منااب عرضاه جدیاد ،یا

شکل جدید از فعالیت تجاری با سازماندهی مالی)»


گزارش ابتکار و نوآوری ملی آمریکا نوآوری را چنین تعریف می کند« :ناوآوری تقااط
اختراع و بینش است به طوری که به خلق ارزش اجتماعی و اقتصادی بیانجامد».

نوآوری محصول
معرفی ی

کاال یا خدمت که با توجه به ویژگیها یا کاربردهای مورد نظر جدید یا کامال ارتقا

یافته است .این نوآوری شامل پیشرفتهای چشمگیر در مشخصات فنی ،اجزا  ،مواد ،نرمافزار ،کاربرد

1. Innovation
2. Urabe
3. Shompiter
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آسان برای کاربر یا مشخصههای کاربردی دیگر است( .شاهین و صاد بیگی)9301 ،
موفقیت در نوآوری محصول ،به شرکت مزیتی رقابتی مایبخشاد ،ولای پایاداری آن را تضامین
نمیکند .شرکتی که با نوآوری محصول پیشتاز شود ،استاندارد صنعت را تعیین کارده و اگار آن را باا
نوآوری تدریجی و نوآوری فرایند همراه کند ،موفقیت خود را پایدار مینماید( .رادفر ،رضا و خمساه
)9310

نوآوری فرایند
شامل مجموعه فعالیتهای تکنیکی ،9طراحی ،4سااخت ،3مادیریت 0و تجااریساازی اسات کاه
بازاریابی محصولی جدید یاا بهبودیافتاه یاا در اولاین اساتفاده از یا

فرایناد یاا تجهیازات جدیاد یاا

بهبودیافته انجام میگیرد( .اسماعیلی و همکاران)9310 ،
نوآوری فرایندی ،مجموعه پیچیدهای از فعالیتها است که ایده و دانش را به واقعیت فیزیکای و
کاربردهای عملی تبدیل میکند .این فرایند ،دانش را به محصوالت و خدماتی مناسب و دارای اثراتی
اجتماعی -اقتصادی تبدیل میکناد .از ساوی دیگار ناوآوری فراینادی ،یکپارچاهساازی اختراعاات و
نوآوریهای موجود را میطلبد ،تا بتوان از این طریق نوآوریها را باه باازار عرضاه نماود( .فااطمی و
همکاران)9319 ،

نوآوری سازمانی
بااه معنااای روش حکمراناای سااازمان و گاااه حتاای ایجاااد و شااکلدهاای بااه انااواع جدیاادی از
کسبوکارها است( .شاهین و صاد بیگی)9301 ،
نوآوری پنجرهای از فرصتهای جدید را به روی سازمان میگشاید ،به همین دلیل الزم است که
سازمانها فعالیتهای نوآورانه را در دستور کار خود قرار داده و منااب و محادودیتهاای موجاود در
این زمینه را شناسایی و در صدد بهبود مناب و رف محدودیتها برایند( .پرهیزگار و همکاران)9314 ،
1. Technical Activity
2. Contour
3. Manufacture
4. Management
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پیشینه پژوهش
مشبکی و روئین در سال  9310پژوهشی با هدف بررسی میزان تأثیر شایساتگی مادیران برتحلیال
رفتگی شغلی کارکنان ناجا انجام دادند .در این ارتبا  04نفر از کارکنان ادارات حوزه ستادی ناجا باا
معیارهای حداقل مدرک تحصیلی لیسانس و بیست سال سابقه خدمت انتخاب شادند .نتاایج پاژوهش
نشان داد که ویژگیهای شایستگی مدیران شامل دانش ،مهارت ،تجربه و تواناایی مادیران در مراحال
تحلیل رفتگی شغلی کارکنان هرچند اثر منفی و کاهشی دارد و از نظر آماری ،معنادار نیست .یافتههای
پژوهش مؤید این است کاه تحصایالت مادیریتی و ساابقه خادمتی مارتب در موفقیات مادیران تاأثیر
معناداری دارد .از طرفی تجربه مدیران بر اقتدارگرایی آنها تأثیر منفی معناداری به دنبال دارد .همچنین
این یافتهها حاکی است که بین کارکنان سنین  30تا  04سال عدم تواناایی مادیران برخساتگی روحای
کارکنان تأثیر منفی معناداری دارد و در عامل تجرباه خادمتی باین  44تاا  43ساال ،تجرباه مادیران باا
خستگی روحی کارکنان همبستگی منفی و در بین افراد باتجربه خادمتی  40تاا  34ساال متغیار داناش
مدیران با خستگی روحی کارکنان همبستگی منفی و معناداری وجود دارد.
حسن اسماعیل پور در سال  9311در پایاننامه خود باا عناوان «رابطاه میاان توانمنادی مادیران و
نوآوری سازمانی در شرکت بیمه ایران» به ایان نتیجاه رساید کاه اماروزه توانمندساازی روانشاناختی
مدیران به عنوان ی

رویکرد نوین انگیزش درونی به معنی آزاد کردن نیروها و قدرت درونی افراد و

همچنین فراهم کردن بسترها و به وجاود آوردن فرصاتهاا بارای شاکوفایی اساتعدادها ،توانااییهاا و
شایستگیهای مدیران میباشد .از سوی دیگر ،گرایش به نوآوری ی

رفتار استراتژی

می باشاد کاه

فضایی باز و فعال برای ایدههای جدید و همچنین جستجوی این چنین ایدهها را نشان میدهد .پژوهش
حاضر به بررسی تا بررسی رابطه بین ابعاد توانمندسازی روانشناختی و ناوآوری ساازمانی در شارکت
بیمه ایران میپردازد .روش تحقیق ماورد اساتفاده از ناوع توصایفی ،پیمایشای و همبساتگی مایباشاد.
همچنین جامعه آماری تحقیاق حاضار شاامل ،کلیاه کارشناساان ،مادیران و معااونین شاالل در شاعب
شرکت بیمه ایران می باشد .نتایج این تحقیق حااکی از آن اسات ابعااد توانمندساازی مادیران از قبیال
احساس شایستگی شخصی ،احساس آزادی ،احساس مؤثر بودن ،احسااس معنایدار باودن و احسااس
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اعتماد باع

نوآوری سازمانی در بین کارکنان شرکت بیمه ایاران مای شاود .باه عاالوه نتاایج آزماون

رتبهبندی نشان میدهد در میان مؤلفههای موجود به ترتیاب مؤلفاههاای احسااس ماؤثر باودن ،آزادی
عمل ،احساس اعتماد در سازمان احساس شایستگی و احسااس معنایداری دارای بیشاترین و کمتارین
اهمیت در روند توسعه نواوری سازمانی در بین کارکنان شرکت بیمه ایران میباشاند .ماورال و پریناا

9

پااژوهش خااود را تحاات عنااوان «ماادیران سااط میااانی ،شایسااتگی و اثربخشاای» بااا هاادف رابطااه بااین
شایستگیهای مدیریتی سطوح میانی و تأثیر آن بر اثربخشی نقشها در سال  4490انجام دادند و به این
نتیجه دست یافتند مدیران باید دارای رفتارها و صالحیت های فنی باشند کاه بتوانناد وظاایف خاود را
صرفنظر از وظایف اداری بهخوبی انجاام دهناد .نتاایج ایان پاژوهش نشاان مایدهاد کاه شایساتگی
مادیریتی عملکارد ماؤثر را تساهیل مایکناد .نتاایج تحلیال همبساتگی نشاان مایدهاد کاه وظاایف و
شایستگیها دارای رابطه معناداری هستند .همچنین بین شایستگی مدیریتی و نقشهای اثربخش رابطاه
معنادار وجود دارد .اصطالح شایستگی به عنوان لبه باریا

باین شایساتگی رهباری و زمیناه و مفهاوم

شایستگی ،حساسیتی را بین مدیران ایجاد میکند که آنها را تا حدی آگاه از جایگاه خاود مایکناد،
عالوه بر این آنها باید پیچیدگیهای کسبوکار را که در سازمان آنها به وجود میآید.

معرفی مدل استفاده شده در پژوهش
شکل شماره  9نشان دهنده مدل مفهومی پژوهش می باشد.

1. Moral & Perina
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نوآوری محصول

عملکرد نوآورانه

نوآوری فرایند

شایستگی مدیران

نوآوری سازمانی
شکل  :1مدل مفهومی پژوهش (منبع مدل :فرانک لیو ،6112 ،مجله مدیریت نوآوری اروپا)

فرضیه های تحقیق
 .9شایستگی مدیران تأثیر معناداری بر نوآوری دارد.
 .4شایستگی مدیران تأثیر معناداری بر نوآوری محصول دارد.
 .3شایستگی مدیران تأثیر معناداری بر نوآوری فرآیند دارد.

 .4شایستگی مدیران تأثیر معناداری بر نوآوری سازمان دارد.

اهداف پژوهش
هدف اصلی


تعیین تأثیر شایستگی مدیران بر عملکرد نوآورانه در شرکتهای خودروسازی سایپا

اهداف فرعی


تعیین تأثیر شایستگی مدیران بر نوآوری محصول



تعیین تأثیر شایستگی مدیران بر نوآوری فرآیند



تعیین تأثیر شایستگی مدیران بر نوآوری سازمان
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روش پژوهش
این پژوهش از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی و باا اساتفاده از متاد توصایفی اسات کاه
برای گردآوری اطالعات از روش کتابخانهای استفاده شاده اسات کاه ابازار گاردآوری اطالعاات از
طریق پرسشنامه صورت گرفته است .سواالت پرسشنامه براساس هر ی

از شاخصهای مورد مطالعه و

براساس مقاالت موجود در این زمینه در مقیاس لیکرت پنجگزینهای تنظیم گردیده است و روایای آن
توس کارشناسان و خبرگان و پایایی آن به وسیله ضریب آلفای کرونباخ تأیید میگاردد کاه ضاریب
آلفای کرونباخ  4/101بهدست آمد که این عدد از پایایی مطلوب پرسشنامه حکایت دارد.
جامعه آماری در این پژوهش کلیه مدیران شارکت خودروساازی ساایپا مایباشاد کاه در اداماه
مختصری از فعالیتهای شرکت سایپا بیان خواهد شد.
شرکت خودروسازی سایپا یکی ازشرکتهای بزرگ تولید خودرو در ایران است که اماروزه باا
در اختیار داشتن بیش از  14شرکت خودرو ساز ،قطعهساز ،تحقیقاتی ،مالی و رفاهی به صورت تابعاه و
وابسته (مستقیم و لیرمستقیم) ،باه یا

گاروه خودروساازی بازرگ باا امکاان تولیاد «اناواع مختلاف

خودروهای سواری و تجاری» تبدیل شده به طوری که در عرصه جهاانی باه عناوان بیسات و یکماین
شرکت خودروساز بینالمللی مطرح شده است.
در این پژوهش با توجه به ماهیت پژوهش از جدول مورگان استفاده شده است .بادین ترتیاب از
 04نفری که در این زمینه تشخیص داده شدهاند 66 ،نفر به عنوان نمونه حاصل به سواالت پاسخ دادند.
در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل دادههای به دست آمده از روشهاای آمااری زیار اساتفاده
میشود:
الف :آزمون کولموگروف اسمیرنوف :این آزمون که به افتخار دو آماردان روسی به ناامهاای ا.ن
کولموگروف و ن.و اسمیرنوف به این نام خوانده میشود ،یکی از روشهایی است که برای
تشخیص نرمال بودن دادهها بهکار برده میشود.
ب :آمار توصیفی :برای تحلیل سواالت جمعیت شناختی و ساواالت پرسشانامه پاژوهش از آماار
توصیفی استفاده میشود تا برخای از ویژگایهاای نموناه آمااری باه صاورت توصایفی و باا
جداول و نمودار ارائه شود.
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ج :معادالت ساختاری برای آزمون فرضیات با استفاده از نرمافزار smartpls

یافته های پژوهش
آمار توصیفی
منظور از آمار توصیفی پژوهش حاضر سن ،تحصیالت و سابقه کااری اسات کاه باه شارح ذیال
میباشد.
 -9جدول شماره ی

توزی شرکتکنندگان را برحسب سن نشان میدهد.
جدول شماره : 1توزیع شرکتکنندگان برحسب سن
سطوح

فراوانی

کمتر از  34سال

درصد

-

بین  39تا  31سال

-

-

بین  36تا  04سال

91

%40/00

بیشتر از  04سال

00

%09/44

کل

66

944

جدول شماره : 6توزیع شرکتکنندگان برحسب تحصیالت
سطح تحصیالت

فراوانی

درصد

دیپلم

-

-

فو دیپلم

-

-

کارشناسی

34

%00/00

کارشناسی ارشد

34

%00/00

دکتری

4

%3/43

کل

66

944
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 -4جدول شماره سه توزی شرکتکنندگان را برحسب سابقه کاری نشان میدهد.
جدول شماره : 3توزیع شرکتکنندگان برحسب سابقه کاری
سابقه کاری

فراوانی

درصد

کمتر از  1سال

-

-

بین  6تا  94سال

4

%3/43

بین  99تا  91سال

44

%34/34

بیشتر از  91سال

00

%66/0

کل

66

944

آمار استنباطی
جدول شماره  0میانگین ،انحراف معیار و واریانس متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.
جدول شماره  :0میانگین ،انحراف معیار و واریانس متغیرهای پژوهش
متغیر مورد مطالعه

حجم نمونه

میانگین

انحراف معیار

واریانس

شایستگی مدیران

66

3/66

9/41

9/94

نوآوری محصول

66

3/06

4/01

4/01

نوآوری فرایند

66

3/60

4/00

4/03

نوآوری سازمانی

66

3/00

4/14

4/06

همانگونه که از جدول شماره  0نمایان است بیشترین انحراف معیار و واریانس مربو باه متغیار
شایستگی مدیران است.

آزمون نرمال بودن
برای آزمون فرضیههای پژوهش در ابتدا به بررسی نرمال بودن متغیرها پرداخته شاد .بناابراین در
ابتدا این شر برای متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد.
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جدول شماره  :5آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای نرمال بودن متغیرهای پژوهش
متغیر مورد مطالعه

حجم نمونه

سطح معناداری

شایستگی مدیران

66

4/441

نوآوری محصول

66

4/449

نوآوری فرایند

66

4/444

نوآوری سازمانی

66

4/449

با توجه به اینکه سط معناداری آزماون کولماوگروف اسامیرنوف در جادول فاو بارای تماام
متغیرهای پژوهش بیشتر از  4/41است ،نتیجه میشود که توزی متغیرهای پژوهش فاو الاذکر تفااوت
معناداری با توزی نرمال نداشته است و توزی دادهها نرمال میباشد.

بررسی متغیرها با استفاده از معادالت ساختاری
جهت تست و تأیید روایی سواالت از تحلیل عاملی تأییدی استفاده میشود.

شکل  :6تحلیل عاملی تأییدی
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مدل ساختاری در حال معنادار بودن

شکل  :3مدل ساختاری در حال معنادار بودن

سپس میتوان به بررسی فرضیههای پژوهش پرداخت.
جدول شماره :2ضریب مسیر و  T-valueبین متغیرها
ضریب مسیر

مسیر

t-value

شایستگی مدیران  >--نوآوری محصول 3.712127 0.358852
شایستگی مدیران  >--نوآوری فرایند
شایستگی مدیران  >--نوآوری سازمانی
شایستگی مدیران >--نوآوری

11

2.147831 0.157946
1.081699 0.135598
2.897120 0.252906
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فرضیه  - 7شایستگی مدیران بر نوآوری تأثیر مثبت و معناداری دارد.

با توجه به جدول شماره ،6قدرت رابطه میاان متغیار شایساتگی مادیران باا متغیار ناوآوری برابار
 0.252906محاسبه شده است که مقدار قابل قبولی محسوب می شود .آمااره آزماون نیاز 2.897120

به دست آمده است که بزرگتر از مقدار بحرانی  tدر سط خطای  %1یعنی  9/16بوده و نشان مای دهاد
همبستگی مشاهده شده معنادار است .بنابراین شایستگی مادیران بار ناوآوری تاأثیر مثبات و معنااداری
دارد.
فرضیه  -2شایستگی مدیران بر نوآوری محصول تأثیر مثبت و معناداری دارد.

با توجه به جدول شماره  ،6قدرت رابطه میان متغیر شایستگی مدیران با متغیر نوآوری محصاول
برابر  0.358852محاسبه شاده اسات کاه مقادار قابال قباولی محساوب مای شاود .آمااره آزماون نیاز
 3.712127به دست آمده است که بیشتر از مقدار بحرانای  tدر ساط خطاای  %1یعنای  9/16باوده و
نشان می دهد همبستگی مشاهده شده معنادار است .بنابراین شایستگی مدیران بر نوآوری محصول تأثیر
مثبت و معناداری دارد.
فرضیه  -3شایستگی مدیران بر نوآوری فرایند تأثیر مثبت و معناداری دارد.

با توجه به جدول شماره  ،6قدرت رابطه میان متغیر شایستگی مدیران با متغیر نوآوری فرایند برابر
 0.157946محاسبه شده است که مقدار قابل قبولی محسوب می شود .آمااره آزماون نیاز 2.147831

به دست آمده است که بزرگتر از مقدار بحرانی  tدر سط خطای  %1یعنی  9/16بوده و نشان مای دهاد
همبستگی مشاهده شده معناادار اسات .بناابراین شایساتگی مادیران بار ناوآوری فرایناد تاأثیر مثبات و
معناداری دارد.
فرضیه  -0شایستگی مدیران بر نوآوری سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

با توجه به جدول شماره  ،6قدرت رابطه میان متغیر شایستگی مدیران با متغیار ناوآوری ساازمانی
برابر  0.135598محاسبه شد و آماره آزمون نیز  1.081699بهدست آمده است که کوچکتر از مقدار
بحرانی  tدر سط خطای  %1یعنی  9/16بوده و نشان می دهد همبستگی مشااهده شاده معناادار نیسات.
بنابراین شایستگی مدیران تأثیر معناداری بر نوآوری سازمانی ندارد و این فرضیه رد میشود.
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نتیجهگیری
این پژوهش با هدف تأثیر شایستگی مدیران بر عملکرد نوآوری ساخت خاودرو انجاام گرفات.
جامعه آماری آن مربو به مدیران شرکت خودروسازی سایپا میباشد.
با توجه به نتایج بهدست آمده پیشنهادات ذیل در این خصوص ارائه میگردد.


سازمان سیستمی را ایجاد و حفظ کند که نوآوری را از طریاق پااداش و دیگار شایوههاای
مرتب با مناب انسانی تشویق و تقویت کند .هنگامی که ی

مدیر بارای تاالش در جهات

بهدسات آوردن مهاارتهاای جدیاد و آزماایش باا شایوههاای نوآوراناه ،بارای کارکناان
پاداشهایی فراهم کند ،تمایل کارکنان برای پرداختن باه تاالشهاای نوآوراناه و افازایش
توانمندی ایشان بیشتر خواهد شد.


بهتر است سازمان جهت حمایت از حقاو شایساتگی مادیران و همچناین ارتقاای سامت
کارکنان هم سط  ،آزمون برگزار کند .چرا که کارکنان ساعی در افازایش داناش خاود و
همچنین اختراعات و ابداعات خود خواهند نمود که به نف سازمان است.



در جلسات گروهی مدیران به ارائه ایدههای جدید تشویق گردند و ایدههای جدیاد ماورد
استقبال سازمان قرار گیرند.



پیشنهاد میگردد مدیریت ارشاد شارکت خودروساازی ساایپا باا بهارهگیاری از مشااوران
متخصص ،برنامه جامعی برای تبیین الگوی راهبردی نوآوری فرایند در این سازمان تهیاه و
اجاارا نمایااد .باادیهی اساات گااام اول تهیااه ایاان برنامااه ،شناسااایی فرایناادهای جاااری در
دپارتمانهای مختلف تولید ،امور مالی ،فروش و ...میباشد .پس از آن ضاروری اسات باا
از مدیران دپارتمانها برای بهینهسازی فرایندها با

دقت هر چه تمام تر پیشنهادهای هر ی

رویکردی نوآورانه گردآوری و در تهیه برنامه جام فو الذکر مورد توجه قرار گیرد.


اعمال تفاوت در پاداش و مزایای کاری و معنوی سازمانی بین مدیرانی که با نوآوری کاار
میکنند ،با کسانی که شیوههای متداول را در انجام کارها در پیش میگیرند.
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Effect of Managers’ Competency on Innovated
Performance in Car Industry : ( Case study: Saipa Co.)
Sanaz Ebrahimi Sadegh

Abstract
This study aims to investigate the effect of competent managers on innovation
performance. To achieve this goal, an applied study was followed. The statistical
population of the research included manager of Saipa Co. The research samples
were acquired by Morgan schedule. Sixty six managers were selected by the
research sampling. In this research, the library method was employed for collecting
data and information. In this research, correlation coefficient method was used.
A questionnaire was used for data collection. content validity was confirmed by
experts and reliability content by Cronbach’s alpha coefficients were calculated
0.945 . For analyzing data, Kolmogorov-Smir nov test was used. Structural equation
modeling method was used for analyzing the hypotheses. The Smartpls software
was used for analyzing the hypotheses. The results presented below:
-the Managers’ Competency has a positive impact on product innovation.
-the Managers’ Competency has a positive impact on process innovation.
-the Managers’ Competency has not positive impact on organizational
innovation.
Keywords: Managers’ Competency, Product Innovation, Process Innovation,
Organizational Innovation
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