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  دهچکی
فعالیتها، فرآیندها یا ساختارهاي جدیدي که ماهیت کار مدیریتی _دهد نوآوري مدیریت  تحقیقات نشان می

در این مقاله، بر نوآوري مدیریت در سطح سازمان . باشد منبع مهم مزیت رقابتی در سازمانها می.  دهدرا تغییر می
سـازي ایـن نـوآوري، مـورد      تهایی کلیـدي در پیـاده  تمرکز شده و نقش قابلیتهاي تشخیصی و اجرایی بعنوان قابلی

مدیران با توجه به نقش برجسته خود در سـازمان، بـر نـوآوري مـدیریت تـاثیر بسـزایی       . بررسی قرار گرفته است
در این مطالعه، پس از بررسی پژوهشهاي انجام گرفته در زمینه نوآوري مدیریت و نیز مصاحبه با خبرگـان  . دارند

نفـر از خبرگـان    89گـزاره بـه قضـاوت     63اي بـا   فهومی ارائه و ابعاد آن را در قالب پرسشنامهاین حوزه، مدلی م
) 2011(در ادامه، نتایج حاصله با مدل هاردر . گذارده شد) اساتید دانشگاه و مدیران سازمانهاي مختلف(مدیریت 

ان دانشـگاهی بـه قابلیـت    مورد مقایسه قرار گرفت و مشخص گردید در جامعه تحت آزمون ایـن مطالعـه، خبرگـ   
سـازي یـک    تشخیصی اهمیت بیشتري داده و مدیران در سلسله مراتب سازمانی قابلیت اجرایـی و روشـهاي پیـاده   

این موضوع بیانگر آن است که قابلیتهاي نوآوري مدیریت به جاي آنکه مرتبط . کنند نوآوري را مهم ارزیابی می
. می و دانشگاهی ایشان در ارتباط استبا سطوح مدیران در سازمان باشد، با سطح عل
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  مقدمه
روز و پویـا نگـاه    در دنیاي رقابتی کنونی، سازمانها نیاز دارند تا براي دوام و رشد خـود را بـه  

موده و با ایجاد مزیت رقابتی، مشـتریان  براي این منظور دائما در تالشند تا خود را نوآور ن. دارند
  . بیشتري را به خود جلب نمایند

در نیم قرن اخیر، محققین سراسر جهـان بخـش وسـیعی از تحقیقـات دانشـگاهی خـود را در       
یکی از افـرادي بـود کـه بـر روي نـوآوري تحقیـق       ) 1983(1شومپتر. اند زمینه نوآوري انجام داده

ناصـر جدیـد یـا ترکیبـی از عناصـر قـدیمی در سـازمانهاي        او نوآوري را تجـاري کـردن ع  . کرد
استفاده از دانش جدید بـراي عرضـه   "نوآوري را به صورت ) 1998(2افواه. تجاري تعریف نمود

3تیـد و همکـاران  . کنـد  تعریـف مـی   "محصوالت یا خـدمات جدیـدي کـه مشـتریان نیـاز دارنـد      

جدید و اسـتفاده از آن در فعالیتهـا   نوآوري را فرآیند گردش فرصتها به سوي ایده هاي ) 2005(
کـار، تولیـد،    و نوآوري را دسـتاوردهاي جدیـد بکـار رفتـه در کسـب     ) 2006(4اسمیت.  دانند می

کنـد   نیـز بیـان مـی   ) 2007(5بـویس . کنـد  توزیع و مصـرف محصـوالت و خـدمات توصـیف مـی     
  . "باشد نوآوري به معنی طرح چیزهاي جدید، اجراي آن و معرفی موفق به بازار می"

با اینکه بیشتر تحقیقات نیم قرن گذشته پیرامون نوآوري تکنولـوژیکی و محصـول بـوده امـا     
گــالوج و (ســال اخیــر بــه ســوي اشــکال دیگــري از نــوآوري ماننــد نــوآوري فرآینــد   15رونــد 

، و نـوآوري مـدیریت   )1997، 8؛ مارکایـدز 1998، 7همـل (، نوآوري اسـتراتژي  )1997، 6وینستین
  . بوده است) 2008، 9مول بیرکینشاو، همل و(

ما در این پژوهش پس از بررسی سـوابق و مـدلهاي ارائـه شـده در نـوآوري مـدیریت و نیـز        
. نماییم مصاحبه با خبرگان دانشگاهی و اجرایی، یک مدل مفهومی در نوآوري مدیریت ارائه می

بلیت تشخیصی اي در قالب دو قا سپس به منظور شناسایی فاکتورهاي موثر در این مدل پرسشنامه
و اجرایی طراحی نموده و در هر قابلیت اهمیت سه بعد فردي، تیمـی و سـازمانی را بـه قضـاوت     
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این فرآیند نهایتا به شناسایی اهمیت ابعاد فردي، تیمی و سازمانی دو قابلیت . گذاریم خبرگان می
  .گردد سازي نوآوري مدیریت منجر می تشخیصی و اجرایی جهت پیاده

گیـري اسـتفاده و بـه افـراد      گیري قضاوتی هدفمند براي نمونـه  از روش نمونهدر این پژوهش 
  .مطلع در حوزه مدیریت اعم از اساتید دانشگاه و مدیران شرکتها مراجعه شده است

ــی در     ــوع قابلیــت تشخیصــی و اجرای ــژوهش، بررســی اهمیــت دو ن ــن پ هــدف اصــلی از ای
  :ن پژوهش نیز به قرار زیر استاهداف فرعی ای. باشد سازي نوآوري مدیریت می پیاده

بررسی همبستگی بین سطح تحصیالت و قابلیت تشخیصی و اجرایی
  بررسی همبستگی بین ابعاد قابلیت تشخیصی و اجرایی

  :پرسشهایی که در رسیدن به هدف فوق مورد بررسی قرار گرفته به شرح زیر هستند
یره، مدیران اجرایـی، اسـاتید   مدیران عامل، اعضاي هیات مد(نظران مدیریت  از دید صاحب 

یک از قابلیتهـاي تشخیصـی و اجرایـی     کدام) دانشگاه و اساتیدي که داراي پیشینه اجرایی هستند
  داراي اهمیت بیشتري است؟

  دانند؟ تر می نظران کدامیک از ابعاد فردي، تیمی و سازمانی را در قابلیت تشخیصی مهم صاحب
دانند؟ تر می می و سازمانی را در قابلیت اجرایی مهمنظران کدامیک از ابعاد فردي، تی صاحب

  بین سطح تحصیالت و قابلیت تشخیصی و اجرایی چه ارتباطی وجود دارد؟
ارائـه کـرده و    2006اصطالح نوآوري مدیریت را براي نخستین بار مول و بیرکینشاو در سال 

ت کـه حرکـت مهمـی از    اجراي فعالیتها، فرآیندها و ساختارهاي جدید مدیری"آن را به صورت 
  . تعریف نمودند "دهد هنجارهاي موجود را نشان می

بیرکینشـاو و همکـاران   . با انجام تحقیقات بیشتر، تعاریف متفاوتی در این زمینه مطرح گردید
آنها چهـار مرحلـه در فرآینـد    . چهارچوبی براي فرآیند نوآوري مدیریت پیشنهاد کردند) 2008(

 ایـن فرآینـد  ، )گـذاري  نـام پـردازي و  گیـزش، ابتکـار، اجـرا، نظریـه    ان(نوآوري شناسایی نمودند 
  .  گردیده استارائه) 2006(که بوسیله بیرکینشاو و مول  استسازگار با مدلی 

فعالیتهـاي مـدیریتی کـه بـراي     "نـوآوري مـدیریت را بـه صـورت     ) 2009(مول و بیرکینشـاو  
آنهـا بـر پایـه    .نمودنـد تعریـف   "آن افزایش کـارایی سـازمان اسـت    هدفو  بودهسازمان جدید 

از تحقیقات نوآوري انگلیس دریافتند که اندازه سازمان، دسترسی به منابع  ي بدست آمدههاداده
گیـري بـر پـذیرش فعالیتهـاي     دانشی داخلی و خارجی و سطح آموزش نیروي کـار بطـور چشـم   

  .موثر استجدید مدیریتی 



  93تابستان، 74، شمارهسوم بیست و، سال )بهبود و تحول(مطالعات مدیریت  102

الیتهـا، فرآینـدها و سـاختارهاي مـدیریتی     فع صورت به نوآوري مدیریت را )2010(1واکارو
بعنـوان   را نقـش رفتـار رهبـري    ، همچنـین ایشـان  باشدکه براي سازمان جدید می کند میتعریف

. دهد مورد بررسی قرار می سطوح سازماندر کلید نوآوري مدیریت 
ان در نیز نظریه قابلیتهاي نوآوري مدیریت را ارائه نمود کـه بـه توانـایی سـازم     )2011(هاردر 

در . ایجاد، توسعه و بازسازي منابع مدیریتی در پاسخگویی به محـیط در حـال تغییـر اشـاره دارد    
؛ 2007، 2آرگـوت و گریـو  (این مـدل، قابلیتهـاي نـوآوري مـدیریت از تئـوري رفتـاري سـازمان        

هلفت، فینکلستین، میشل، (و تئوري قابلیتهاي دینامیکی ) 2007، 4؛ پیتلیس1963، 3سیرت و مارچ
بـه گفتـه   . گرفتـه شـده اسـت   ) 2003، 7؛ وینتـر 2007، 6؛ تـیس 2007، 5تراف، سین، تیس و وینترپ

قابلیتهاي تشخیصی، که توانـایی  ) 1: شود هاردر قابلیتهاي نوآوري مدیریت به دو دسته تقسیم می
یـک ســازمان در شناســایی مشـکالت یــا فرصــتهاي درك شــده بـراي بهبــود کــارایی و توســعه    

) 2باشد و سعی دارد مشکلی را برطرف و یـا از فرصـتی اسـتفاده نمایـد،      تی میهاي مدیری حل راه
قابلیتهاي اجرایی، که توانایی سازمان در مدیریت انتقال فرآیند از یک بخش مدیریتی بـه بخـش   

به گفته هاردر هریک از این قابلیتها از شناخت مدیریتی و منـابع سـازمانی گرفتـه    . باشد دیگر می
  .شود می

مقاله، تعریف نوآوري مدیریت مشابه تعریفـی اسـت کـه مـول و بیرکینشـاو در سـال        در این
و قصد آن افزایش کارایی  بودهفعالیتهاي مدیریتی که براي سازمان جدید ": اند بیان نموده 2009

تــالش ) 2011(و هــاردر ) 2010(گیــري از مـدلهاي واکــارو   همچنــین بـا بهــره . "تسـازمان اســ 
از مشخصات فردي رهبر و ویژگیهاي تیمـی و سـازمانی مـورد نیـاز بـراي       شود تا مدلی جامع می

  . سازي نوآوري مدیریت ارائه گردد پیاده
سازي نوآوري مـدیریت، از   نشان داد که کسب دو نوع قابلیت در پیاده) 2011(8مدل هاردر

 در ایــن مقالـه پــس از بررســی . قابلیــت تشخیصـی و اجرایــی : اهمیـت فراوانــی برخـوردار اســت  
توان هریک از این قابلیتهـا را   مطالعات انجام شده و مصاحبه با خبرگان دریافتیم که در ایران می

پـردازد،   بعد فردي که به بررسی مشخصات فردي مدیران مـی : از سه جنبه مورد بررسی قرار داد
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د دهـد، و بعـ   بعد تیمی که ویژگیهاي تیمی مورد نیاز نوآوري مدیریت را مورد مطالعـه قـرار مـی   
. کنـد  سازي نوآوري مدیریت بررسی مـی  سازمانی که مشخصات مورد نیاز سازمان را در اجرایی

سـازي   در این مقاله اهمیت هریک از قابلیتهاي تشخیصی و اجرایی و نیـز ابعـاد هریـک در پیـاده    
گیـرد؛ تـا از ایـن     نوآوري مدیریت از منظر خبرگان دانشگاهی و اجرایی مورد مطالعـه قـرار مـی   

همیت هریک از این ویژگیها در سلسـله مراتـب سـازمانی و  سـطوح مختلـف علمـی، در       طریق ا
براي سنجش کمی مدل پیشنهادي در این پژوهش از تحلیل .جامعه تحت آزمون، بررسی گردد

  . شود گیري می آماري بهره

  چهارچوب نظري تحقیق
انشـگاهی و اجرایـی   در این مقاله پس از بررسی مدلهاي موجود و نیز مصاحبه بـا خبرگـان د  

در ایـن مـدل، هماننـد مـدل هـاردر      . مدیریت مدل مفهومی در نوآوري مدیریت طراحی گردیـد 
در مرحلـه اول از  . شـود  سازي نـوآوري مـدیریت از طریـق دو قابلیـت بررسـی مـی       پیاده) 2011(

سـپس از طریـق   . بایست فرصتها و تهدیدهاي موجود شناسایی گـردد  طریق قابلیت تشخیصی می
یت اجرایی، فرآینـدها اصـالح و سـازمان قـادر بـه اجـراي یـک فعالیـت جدیـد در مـدیریت           قابل
  . شود می

قابلیت تشخیصی و اجرایی را از دو بعـد شـناخت مـدیریت و منـابع سـازمانی      ) 2011(هاردر 
بررسی نمود؛ اما مطالعه در جامعه تحت آزمون مـا را بـر آن داشـت تـا ایـن ابعـاد ران بـه شـکل         

بنابراین در این مدل، قابلیتهاي تشخیصی و اجرایی، از سه بعـد فـردي،   . ندي نماییمب دیگري دسته
  ).1شکل (گیرد  تیمی و سازمانی مورد مطالعه قرار می

ــیم مــدیریت ارشــد را در قابلیــت  )2011(همچنــین، مــدل هــاردر  ، نــوآوري مــدیرعامل و ت
ابلیت اجرایی بررسی نمـوده  تشخیصی مورد کنکاش قرار داده و نوآوري مدیران اجرایی را در ق

درحالی که ما اهمیت هر دو نوع قابلیت تشخیصـی و اجرایـی را از منظـر تمـامی سلسـله مراتـب       
و نیز خبرگـان دانشـگاهی   ) مدیرعامل، اعضاي هیات مدیره، و مدیران اجرایی(مدیریت سازمان 

ي نمودیم؛ تا با این روش گیر اندازه) اند اساتید دانشگاه و اساتیدي که داراي سابقه اجرایی بوده(
قادر باشیم اهمیت هر قابلیت را در جایگاههاي مختلف سـازمانی و علمـی مـورد کنکـاش قـرار      

. دهیم
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    مدل مفهومی نوآوري مدیریت) 1شکل 
  روش تحقیق

در مرحله اول تحقیـق، پژوهشـگر پـس از مطالعـات     . این پژوهش در دو مرحله انجام گرفت
زمینه پژوهشهاي موجود در نوآوري مدیریت، به مصاحبه با خبرگـان ایـن حـوزه     اي در کتابخانه
ایـن مرحلـه نهایتـا بـه اسـتخراج فاکتورهـاي مهـم ابعـاد فـردي، تیمـی، و سـازمانی در            . پرداخت

گیـري   اي جـامع بـه منظـور انـدازه     قابلیتهاي تشخیصی و اجرایی مدیران، و نیز تـدوین پرسشـنامه  
مـدیران عامـل، اعضـاي هیـات مـدیره، مـدیران       (بلیتها از منظـر خبرگـان   هریک از این ابعاد و قا

در مرحله دوم پژوهش، به منظور کسـب آراي خبرگـان از   . منجر شد) اجرایی و اساتید دانشگاه
گـزاره، نتـایج حاصـل از مرحلـه اول را در      63این پرسشنامه در قالـب  . پرسشنامه استفاده گردید

. خبرگان دانشگاهی و اجرایی قرار داد اي لیکرت تحت قضاوت طیف گزینه
نفر ساعت مصاحبه غیراستاندارد به منظور درك قابلیتهاي تشخیصی و  50در این پژوهش از 

اجرایی و مشخصات فردي، تیمی و سازمانی موثر در این قابلیتها استفاده شده است که به استخراج 
اي منجـر   همچنین طراحی پرسشـنامه ، )1جدول (در قابلیت تشخیصی و اجرایی فاکتورهاي موثر

  .گردید که در مرحله دوم مورد نظرسنجی خبرگان دانشگاهی و اجرایی قرار گرفت
فاکتورهاي بررسی شده در مدل) 1جدول 

                     
  قابلیتها           

ابعاد   
قابلیت اجراییقابلیت تشخیصی

فردي
اعتقاد مدیر به نوآوري، پذیرش ابهـام  
و عدم اطمینان، انتقادپذیري، پـذیرش  
ریسک، تحصیالت مـرتبط، توجـه بـه    

اهداف بلند مدت

بر افراد، توان توجیـه  پیشینه کاري، نفوذ
افراد، نظـم فکـري، پـذیرش مسـئولیت،     
اسـتقامت در برابــر مشـکالت، مــدیریت   

استرس
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تیمی
تفاوت در اندیشه اعضـاي تـیم، اعتمـاد،    

ربـه  یکپارچگی اجتماعی، مهـارت و تج 
سازي درگیري  اعضا، تنوع تیم، برطرف

بین گروهها

ــهاي    ــیم در روشــ ــاي تــ ــاوت اعضــ تفــ
ـین      ـط ـب ــردي، اعتمــاد اعضــا، رواـب عملک

بخشـی   فردي، هنجارهاي تیمی، مسـئولیت 
به اعضا، مدیریت ارتباطات

سازمانی

اندازه سازمان، فضاي کاري، تخت بودن 
سازمان، پیچیدگی وظایف، رسمی بودن 

رسی به اطالعات، ضوابط و فعالیتها، دست
مقررات،  فرهنگ، اولویتهـاي سـازمان،   
رقابـــت، دسترســـی بـــه منـــابع دانشـــی، 
آموزش، باز بودن سازمان، سیستم تشویق 

و پاداش، ارزیابی عملکرد

ها، مقاومت در  توجه به جنبه عملی ایده
برابر تغییر، آگاهی به ضعفهاي سازمان، 
فرآیندهاي عملیاتی، مشارکت، حمایت 

ازمان، تفویض اختیار، تقسیم مشاغل به س
وظایف فرعی، تنظیم جریان داراییها، 
سابقه نوآوري در سازمان، برنامه ریزي و 

کنترل، بکارگیري تکنولوژي اطالعات
  

در این پژوهش به منظور درك اهمیت قابلیتهاي تشخیصی و اجرایی و تـاثیر عوامـل فـردي،    
گـزاره تهیـه و مـورد نظرسـنجی      63اي در قالـب   پرسشـنامه  تیمی و سازمانی در این نوع قابلیتهـا، 

اساتید دانشگاهی، مدیران و خبرگان حوزه مدیریت قرار گرفـت؛ و میـانگین اهمیـت هریـک از     
  .نتایج بر آمده از این پرسشنامه در ادامه آورده شده است. این ابعاد از منظر خبرگان بررسی شد

  
  هاي پژوهش یافته

آراي خبرگان پیرامون قابلیتهـاي تشخیصـی و اجرایـی مـورد نیـاز       هاي حاصل از کسب داده
سـپس میـانگین اهمیـت    . آوري شد مدیران، و ابعاد هریک از این قابلیتها از طریق پرسشنامه جمع

هریک از این ابعاد از منظر خبرگان در سلسله مراتب سازمانی و نیز خبرگان دانشـگاهی بررسـی   
یتهاي تشخیصی و اجرایی و نیز همبستگی بین این دو نوع قابلیت نهایتا همبستگی بین قابل. گردید

  .و تحصیالت خبرگان مورد کنکاش قرار گرفت

  اهمیت هریک از ابعاد قابلیت تشخیصی با توجه به تحصیالت خبرگان
اطالعات بدست آمده نشان داد، افراد با سطح علمی کارشناسی ارشد و دکترا در بـین ابعـاد   

در . کننـد  صی، به ترتیب ابعاد فردي، تیمی، و سازمانی را مهم ارزیـابی مـی  مختلف قابلیت تشخی
حالیکه افراد با سطح علمی کارشناسی ابتدا تیمـی، و پـس از آن بعـد فـردي و سـازمانی را مهـم       

همچنین نتایج بیانگر آن بود که با افزایش سطح علمی افراد، اهمیت بعـد تیمـی از نظـر    . دانند می
  . یابد اهمیت بعد فردي و سازمانی براي ایشان افزایش می ایشان کاسته شده و

نکته جالب توجه در این بخش کم اهمیت بـودن بعـد سـازمانی از دیـد خبرگـان در تمـامی       
دهنده آن است کـه افـراد در جامعـه مـورد آزمـون، در       این موضوع نشان. باشد سطوح علمی می
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ده، و سـطوح پـایینتر علمـی، متکـی بـه      سطوح باالتر علمی بیشتر متکـی بـه ابتکـارات فـردي بـو     
و کمتر بعد سـازمانی را در شناسـایی تهدیـدها و فرصـتهاي موجـود      . باشند ابتکارات گروهی می

. کنند مهم ارزیابی می
  

  اهمیت هریک از ابعاد قابلیت تشخیصی  با توجه به سمت خبرگان
زمـون شـده در ایـن    با توجه به اطالعات بدست آمده در قابلیت تشخیصی، تمامی سمتهاي آ

. کننـد  پژوهش، ابتدا بعد فردي، و پس از آن بعد تیمی و سازمانی این قابلیت را مهم ارزیابی مـی 
) اساتید دانشگاه و اسـاتیدي کـه داراي سـابقه اجرایـی هسـتند     (با این وجود، خبرگان دانشگاهی 

بعـد فـردي و    )مدیران عامل، اعضاي هیـات مـدیره و مـدیران اجرایـی    (بیش از خبرگان اجرایی 
همچنین اعضاي هیات مدیره نسبت به دیگر خبرگان، بعد تیمی را در . اند سازمانی را مهم دانسته

رسد روش کار تیمی این افـراد در نظـر ایشـان     به نظر می. دانند شناسایی وضعیت موجود مهم می
.  پیرامون اهمیت بعد تیمی قابلیت تشخیصی موثر بوده است

  
  د قابلیت اجرایی با توجه به تحصیالت خبرگاناهمیت هریک از ابعا

، افراد در ارزیابی ابعاد قابلیت )کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا(در سطوح مختلف علمی
و ایـن  . اجرایی، بیشترین اهمیت را ابتدا براي بعد فردي، سپس ابعاد تیمی و سازمانی قائل هسـتند 

جرایی یک نوآوري را در جامعه مورد آزمون موضوع نیز فردي رفتار کردن اشخاص در مراحل ا
نکته جالب توجه در این بخش، آن بود که بر خالف قابلیـت تشخیصـی کـه بـا     . کند گوشزد می

افزایش سطح تحصیالت اهمیت بعـد فـردي و سـازمانی افـزایش، و اهمیـت بعـد تیمـی کـاهش         
اهمیـت بعـد فـردي و     یافت؛ در قابلیت اجرایی با افزایش سطح تحصیالت شاهد بودیم که از می

این امر نشانگر آن است که گرچه افراد با . سازمانی کاسته و بر اهمیت بعد تیمی افزوده شده است
دهند از ابتکارات فردي خود بهره گیرند،  تحصیالت باال در شناسایی وضعیت موجود ترجیح می

رت تیمی یک نوآوري اما در اجرایی ساختن نوآوریها به بعد تیمی روي آورده و سعی دارند بصو
کنند به صورت تیمی وضعیت  تر تالش میدر حالیکه افراد با تحصیالت پایین. سازي نمایند را پیاده

. موجود را شناسایی نموده و به صورت فردي یک نوآوري را اجرایی سازند
  

  اهمیت هریک از ابعاد قابلیت اجرایی  با توجه به سمت خبرگان
، افـراد ابتـدا بعـد فـردي و سـپس بعـد تیمـی و سـازمانی قابلیـت          با اینکه در سمتهاي مختلف

اما همانند ابعاد مختلف قابلیت تشخیصـی، خبرگـان دانشـگاهی    . کنند اجرایی را مهم ارزیابی می
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اهمیت بیشتري به بعد فردي داده، و در بعدي تیمـی اعضـاي هیـات مـدیره کـه بـه شـکل تیمـی         
. ن بعد قائل هستندفعالیت دارند، بیشترین اهمیت را براي ای

  
  اهمیت قابلیت تشخیصی و اجرایی  با توجه به تحصیالت و سمت خبرگان

تـر قابلیـت اجرایـی از     نهایتا نتیجه بدست آمده حاکی از این بود که در سطوح علمـی پـایین  
اهمیت بیشتري برخوردار اسـت، درحالیکـه در سـطوح بـاالتر علمـی، خبرگـان اهمیـت قابلیـت         

  . کنند ارزیابی میتشخیصی را بیشتر 
ادعـا نمـوده کـه نـوآوري مـدیرعامل و تـیم مـدیریت ارشـد         ) 2011(همچنین با آنکه هاردر 

بایست در قابلیت تشخیصی مورد بررسی قرار گیرد و نوآوري مـدیران اجرایـی را در قابلیـت     می
مـدیران  (اجرایی موثر دانسته، ما در این پژوهش به این نتیجه دست یافتیم کـه خبرگـان اجرایـی    

بیشـترین اهمیـت را بـه قابلیـت اجرایـی داده و      ) عامل، اعضاي هیات مـدیره، و مـدیران اجرایـی   
قابلیت تشخیصی را بیش از قابلیت ) اساتید دانشگاه و اساتید با سابقه اجرایی(خبرگان دانشگاهی 

ابلیـت  و این بدان معناست که در جامعه تحت آزمون مـا اهمیـت ق  . کنند اجرایی مهم ارزیابی می
تشخیصی و اجرایی به جاي آنکه وابسته به سلسله مراتب سازمانی باشد، وابسته به سطح علمی و 

.دانشگاهی خبرگان بوده است
  اهمیت قابلیتهاي تشخیصی و اجرایی در سطوح مختلف علمی) 2جدول

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  اجرایی  تشخیصی  تحصیالت

  دکترا
4.04504.0282میانگین

2020تعداد پاسخ معتبر
32674.26564.حرافان

  کارشناسی ارشد
3.99384.0110میانگین

4141تعداد پاسخ معتبر
39788.42936.انحراف

  کارشناسی
4.02884.0867میانگین

2828تعداد پاسخ معتبر
33422.41152.انحراف

کل
4.01634.0387میانگین

8989تعداد پاسخ معتبر

36022.39001.انحراف
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  اهمیت قابلیتهاي تشخیصی و اجرایی در سمتهاي مختلف) 3جدول 
  

  اجرایی  تشخیصی  سمت

  مدیرعامل
3.72663.8959میانگین

66تعداد پاسخ معتبر
26208.13835.انحراف

  عضو هیات مدیره
4.00934.1392میانگین

66تعداد پاسخ معتبر
22527.34217.انحراف

  ر اجراییمدی
4.02624.0405میانگین

6161تعداد پاسخ معتبر
39075.43134.انحراف

  استاد دانشگاه
4.09814.0499میانگین

1212تعداد پاسخ معتبر
29703.33341.انحراف

  استاد دانشگاه با سابقه مدیریتی
4.06584.0397میانگین

44تعداد پاسخ معتبر
17298.21111.انحراف

کل
4.01634.0387میانگین

8989تعداد پاسخ معتبر
36022.39001.انحراف

  
  همبستگی بین سطح تحصیالت و قابلیت تشخیصی و اجرایی

امـا رابطـه   . نتایج همچنین نشان داد که سطح تحصیالت رابطه معناداري با قابلیـت تشخیصـی دارد  
بر این اساس سوال تحقیق به شکل زیر مطـرح  . دست نیامدمعناداري بین تحصیالت و قابلیت اجرایی ب

  آیا بین سطح تحصیالت و قابلیت تشخیصی و اجرایی رابطه معناداري وجود دارد؟.میشود
  طراحی فرض صفر آماري 

  طراحی فرض مخالف آماري 
  لیت تشخیصینتایج حاصل از آزمون همبستگی بین سطح تحصیالت و قاب) 4جدول 

  
  نتیجه آزمون  عدد معناداري  ضریب همبستگی  قابلیت

  تایید فرض صفر  030/0  564/0  تشخیصی
    رد فرض صفر  662/0  538/0  اجرایی

 564/0شود، ضریب همبستگی سطح تحصیالت و قابلیت تشخیصی  همانطور که مشاهده می
باشد؛ این امر  کمتر می 05/0است که از سطح خطاي  030/0و عدد معناداري محاسبه شده برابر 

همچنین ضـریب همبسـتگی   . به معناي تایید فرض صفر مبنی بر وجود ارتباط میان دو متغیر است
اسـت کـه از    662/0و عدد معناداري محاسبه شده برابر  538/0سطح تحصیالت و قابلت اجرایی 
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وجـود ارتبـاط    باشد؛ این امر به معناي رد فرض صفر مبنـی بـر عـدم    بیشتر می 05/0سطح خطاي 
توان نتیجه گرفت بـین قابلیـت تشخیصـی و سـطح تحصـیالت رابطـه        لذا می. میان دو متغیر است

  . معناداري وجود دارد درحالیکه قابلیت اجرایی با سطح تحصیالت رابطه معناداري نداشته است
  

  همبستگی بین قابلیت تشخیصی و اجرایی
ود کـه بـین قابلیـت تشخیصـی و اجرایـی نیـز       همچنین نتایج برآمده از این تحقیق موید آن بـ 

    .یابد رابطه معناداري وجود دارد، به این معنی که با افزایش یکی قابلیت دیگر نیز افزایش می
  سطح همبستگی بین قابلیت تشخیصی و اجرایی) 5جدول 

  
  اجرایی  تشخیصی

  تشخیصی
R 1.695  پیرسون**

000.سطح معناداري

8989حجم نمونه

  راییاج
R 1**695.  پیرسون

000.سطح معناداري

8989حجم نمونه

  .معنادار است 01/0همبستگی تا سطح **
  

بدین . به همین صورت، بین ابعاد قابلیت تشخیصی و اجرایی نیز همبستگی باالیی وجود دارد
ایـن امـر    و. یابـد  معنا کـه بـا افـزایش ابعـاد قابلیـت تشخیصـی، قابلیـت اجرایـی نیـز افـزایش مـی           

شـود کـه توانـایی مـدیر در      دهنده آن است که درك درست تهدیدها و فرصتها باعث مـی  نشان
  .اصالح فرآیندها و اجراي یک نوآوري افزایش یابد

از تغییرات در قابلیت اجرایی، توسط سه بعـد فـردي، سـازمانی و    % 50تحقیق ما نشان داد که
ادله رگرسیونی این عوامل به شکل زیر بدست همچنین مع. تیمی قابلیت تشخیصی تبیین می شود

  . آمد
  رگرسیون بین ابعاد مختلف قابلیت تشخیصی و قابلیت اجرایی) 6جدول 

Model Summary  
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

1 .722a .521 .504 .27474

  ,a. Predictors: (Constant)تشخیصی -سازمانی, تشخیصی - فردي, تشخیصی - تیمی
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ANOVAb

Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

1 .722a .521 .504 .27474

  تشخیصی-تشخیصی، اجرایی-تشخیصی، سازمانی- فردي: متغیر مستقل
  قابلیت اجرایی: متغیر وابسته

Coefficientsa

  قابلیت اجرایی: متغیر وابسته
  

  . همچنین معادله رگرسیونی این عوامل به شکل زیر بدست آمد
  معادله رگرسیونی قابلیت اجرایی و ابعاد قابلیت تشخیصی) 1معادله

  قابلیت اجرایی= 157/0)یت تشخیصیبعد فردي قابل+(   
  229/0) بعد تیمی قابلیت تشخیصی(+0/ 480)بعد سازمانی قابلیت تشخیصی(

 157/0باتوجه به این معادله، با افزایش یک واحد در قدرت بعـد فـردي قابلیـت تشخیصـی،     
بلیـت  با افزایش یک واحد در قـدرت بعـد تیمـی قا   . شود واحد به قابلیت اجرایی افراد افزوده می

واحد به قابلیت اجرایی افزوده خواهد شد، همچنین با افزایش یـک واحـد در    229/0تشخیصی، 
در مجمـوع  . یابد واحد، قابلیت اجرایی افزایش می 480/0قدرت بعد سازمانی قابلیت تشخیصی، 

مطابق این معادله، در میان ابعـاد مختلـف قابلیـت تشخیصـی، بعـد سـازمانی بیشـترین تـأثیر را بـر          
  .بلیت اجرایی داشته استقا

ModelSum of SquaresdfMean SquareFSig.

1
6.96932.32330.775.000aرگرسیون

6.41685.075باقیمانده
13.38588کل

Model
ضرایب استاندارد شدهضرایب استاندارد نشده

tSig.
BStd. 

ErrorBeta

1

(Constant).969.3372.874.005
139.075.1571.864.066.  تشخیصی -فردي

462.090.4805.136.000.  تشخیصی -سازمانی

176.073.2292.425.017.  تشخیصی -تیمی
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  گیري  نتیجه
در این مقاله، به بررسی اهمیت قابلیتهاي تشخیصی و اجرایی و ابعاد هریک از آنها، از منظـر  

آوري شـده، تمـامی افـراد در     بر اساس نظـرات جمـع  . خبرگان دانشگاهی و اجرایی پرداخته شد
داننـد، و   تیمی و سازمانی مـی  سطوح مختلف علمی و اجرایی، اهمیت بعد فردي را بیش از ابعاد

تنهــا افــرادي کــه داراي ســطح علمــی کارشناســی هســتند بعــد تیمــی را داراي اهمیــت بیشــتري  
این امر دقیقا مطابق با فرهنگ جامعه مورد آزمون است که افراد به بعد فردي بـیش از  . اند دانسته

هـاي بیشـتر بـراي ارتقـاي      یاین موضوع نیاز به توجـه و بررسـ  . ابعاد تیمی و سازمانی توجه دارند
  . کند ابعاد تیمی و سازمانی را نشان می

ها نشـان داد کـه خبرگـان دانشـگاهی قابلیـت تشخیصـی را بـیش از قابلیـت         همچنین بررسی
ایـن  . دهنـد  کنند، درحالیکه مدیران، به قابلیت اجرایی بیشتر اهمیـت مـی   اجرایی مهم ارزیابی می

ها را براي ارتقاي سطح نوآوري تنگاتنگ بین دانشگاه و سازمانامر نیز، نیاز به ایجاد یک رابطه 
  . دهد در مدیریت نشان می
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