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  مقدمه

-را در تأمین مالی بخش مهمیي بانکی)، نقش عنوان بخش اصلی نظام مالی (نظام پایهه ها ببانک

تار اقتصادي خهاي تولیدي، تجاري، مصرفی و حتی دولتی برعهده دارند. در ایران نیز با توجه به سا

هاي غیربانکی و ي بازارهاي سرمایه و سایر شبکهکشور و به دالیل مختلفی همچون عدم توسعه

ي بانکی کشور است و متأسفانه این ي شبکههاي واقعی اقتصاد بر عهدهتأمین مالی بخش ،قراردادي

 ). از طرفی1393جمشیدي و همکاران،( استموفق نبوده بخش در رسیدن به اهداف خود چندان 

ها را تحت فشار قرارداده تا محصوالت و خدمات متمایزي تولید کنند و امروزه رقابت این عرصه، بانک

کند ها کمک میخدمات جدید به بانکي محصوالت و طور مداوم به نوآوري دست زنند. ارائهه ب

ها گذاري در نوآوري فرایند به بانکاین در حالی است که سرمایه ي سود خود را حفظ کنند وحاشیه

تواند هاي خود را پایین نگه دارند. با ذکر این فواید، شاید یکی از مواردي که میکند هزینهکمک می

 يبر نوآور هیها با تکسازمانزیرا جبران نماید، نوآوري باشد،  تأمین مالی اقتصاد، ها را درناکامی بانک

) 1389و همکاران،  ینیرفخرالدیم( هستندخود ي اقتصاد تیو بهبود وضع يوربهره شیافزا یدر پ

تفاوت صنعت بانکداري با هاي پولی و مالی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و تنها ها و سازمانبانک

اهمیت آن در نظام ملی نوآوري کشور از آن نظر است که صنعت بانکداري شاهراه سایر صنایع و 

اند. عمالً پیشرفتگی این هاي اقتصادي یک کشور است و تمامی صنایع به آن وابستهي فعالیتکلیه

ي صنایع از آن نفع سازد و کلیهصنعت و حرکت آن به سمت نوآوري محوري کل کشور را متأثر می

در ی سازمان يهاتالشتاثیر  نکهیپژوهش با توجه به ا نیا ).1391دیواندري و باقري،( بردخواهند 

 نیو جامع استفاده کرده است، در ا یمدل کل کیار داده و از قر یبهبود عملکرد نوآورانه را مورد بررس

سازمانی هاي ضمن اینکه متغیر اول این تحقیق یعنی تالش .دیآینو به شمار م یکامال پژوهش نهیزم

از پژوهش حاضر بررسی و  هدف آید.اي نو به حساب میدر بین مقاالت فارسی زبان، کلید واژه

پست بانک استان کرمانشاه، شناسایی اثر در  2بر عملکرد نوآورانه 1یسازمان يهاتالششناسایی اثر 

بر  4عدم وجود خطاپست بانک استان کرمانشاه، شناسایی اثر در بر عملکرد نوآورانه  3انجام سفارش

                                                           
1. Organizational Effort 
2. Innovative Performance 
3. Order fulfillment 
4. Absence of errors 

در  بر عملکرد نوآورانه 5پست بانک استان کرمانشاه، شناسایی اثر ظاهر دیداريدر  عملکرد نوآورانه

بر عملکرد نو آورانه در پست بانک  6پست بانک استان کرمانشاه و شناسایی اثر تصویر نام تجاري

  استان کرمانشاه است.

 مبانی نظري پژوهش

ان یک وسیله براي ایجاد انطباق سازمانی، مقابله با فشارهاي رقابتی شدید و عنوها از نوآوري بهشرکت

تقاضاهاي ها به هدف پاسخگویی مؤثر به ي نوآوري، شرکتواسطهبرند. بهتغییر تقاضاهاي مشتري نام می

 ؛)2011یابند (کاستوپولوس و همکاران،، به حفظ و بهبود عملکرد سازمانی دست میدرنتیجهمحیطی و 

دهند  ادامه خود تیبه فعال توانندیم ییهاتنها سازمان ،یرقابت يدهیچیپ يهاطیمح يریگشکل بنابراین با

و  یجانیفارس( کنند تیتقو يهمچون نوآور یمهم سازمان يهاتیکه عملکرد خود را در قابل

هاي بدیع، یافتن پاسخها و یی با آنروشناخت تغییرات و تحوالت محیط براي رویا واقع در. )1389،یستانین

- انیپا ینوآورانه، منبع هايفعالیتانجام ) و 2008 ،و همکاران، 7جیمنز( استنیازمند نوآوري در سازمان 

باید گفت امروزه نهادینه شدن  درنهایت. )1388 ،يآزاد و ارشد( کندمیفراهم  رقابتی مزیت يبرا ریناپذ

 ي پایدار امري ضروري استشدن به نوآوري و توسعه نائلنوآوري در مطالعات به دالیل مختلفی چون 

ضرورت توجه به  . نظر به رقابت روزافزون مؤسسات مالی و اعتباري در جهت جذب منابع،)2010، 8(وو

هاي بانک هرسالگردد. نشریه بنکر، ها از اهمیت بیشتري برخوردار میهاي نوآورانه در این سازمانفعالیت

کند. این ارزیابی هاي مختلف عملکرد صنعت بانکداري ارزیابی و معرفی میشاخص ازلحاظبرتر جهان را 

ها در گیرد و عالوه بر در نظر گرفتن عملکرد شایسته بانکهاي کوچک و موفق جهان را در برمیبانک

 موردبازارهاي اولیه و سرمایه را نیز یابی به سطح باالي نوآوري، رشد بازار و حجم معامالت در جهان، دست

در جهان، گروه ماي 2014سالمی سالبندي نشریه بنکر، برترین بانک ارتبه اساس بر دهد.قرار می توجه

بانک اسالمی، عالوه بر برخورداري از رشد چشمگیر شناخته شده است. علت انتخاب ماي 9بانک اسالمی

منطقه رقابتی و  عنوانبه، استراتژي بلندمدت براي ترویج صنعت بانکداري اسالمی در مالزي 2013در سال

                                                           
5. Visual appearance 
6. Brand image 
7. Jimenez 
8. Wu 
9. Maybank Islamic 
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المللی از طریق ایجاد نوآوري در تولیدات و خدمات در بازار ي خدمات مالی اسالمی بینپیشگام در ارائه

بانک اسالمی شده و آن را به سومین بانک يعواملی که باعث ارتقاي رتبه ماکه یکی از  استجهانی 

ها تبدیل کرده است، ایجاد نوآوري در تولیدات و خدمات بزرگ اسالمی در جهان از لحاظ ارزش دارایی

- هاي برتر در بانک. این نشریه از عوامل کسب رتبهاستدر کشورهاي اندونزي و سنگاپور  الخصوصعلی

به ایجاد نوآوري در خدمات و  ABGرا نیز، وجود تعهدات  (ABG) 10مچون گروه بانکداري البرکاهایی ه

برترین گروه بانکداري اسالمی  عنوانبهکه سبب شده  بردهنامگذشته  سال یکتکنولوژي طی  کارگیريبه

برترین  عنوانبه، (BIBD)11 دارالسالمی زارش این نشریه بانک اسالمی برونئهمچنین در گ معرفی گردد.

، معرفی شده است. بانک مذکور با تغییر استراتژي 2013ی در سال بانک اسالمی کشور برونئ ترینبزرگو 

و مشتري محور ه معرفی چندین راهکار نوآورانه ب »12ی در قلبنئبرو«و با شعار  2013تجاري خود در سال 

سابقه در واسطه حضور بیبانکی خود پرداخته است. در کشور قطر نیز، بانک اسالمی قطر نیز به عملیاتدر 

 عنوانبهي بنکر گذشته، از سوي نشریه سال یکالمللی و نوآوري در تولیدات و خدمات طی جوامع بین

 عنوانبهریه هایی که در این نشبانک برتر شناسایی گردید. وجود شاخص نوآوري در برتري تمام بانک

نظام بانکداري و همچنین  درهاي نوآورانه ریزي برنامهاند، مؤید اهمیت طرحبانک برتر، معرفی شده

- صاحبکه  ايگونهبهشوند. ي نوآوري در نظام بانکی انجام میضرورت وجود مطالعاتی است که در حوزه

 .)1389(معطوفی،  اندکرده یمعرف ریضرورت انکارناپذ کیعنوان به را تمایز جادیو ا ينظران، نوآور

 يموردعالقهچیزي بیش از یک موضوع  عنوانبهنیز، به نوآوري  مدیریت و مدیران نامور پردازاننظریه

 ها دارددر بانک رقابتی مزیتها نوآوري، نقشی حیاتی در تأمین و نگهداري ي آناند. به عقیدهخود پرداخته

- ي خود نسبت به رقبا هستند. این بانکهاي پیشتاز به دنبال حفظ فاصلهبانک مثالعنوانبه). 1980(پورتر،

ي این نوع محصوالت کنند که ارائهها در مقاطع زمانی مختلف خدمات جدیدي را به بازار عرضه می

در بین پژوهشگران  وشوند آورانه را سبب میکه عملکرد نواست هایی نیازمند شناخت آن دسته از تالش

هاي زیادي اند؛ الزم به ذکر است که عملکرد و عملکرد نوآورانه، در پژوهشقرار گرفته موردتوجهکمتر 

در  یسازمان يهاتالش) اما پژوهشی که تأثیر 1389قرار گرفته است (میرفخرالدینی و همکاران،  موردتوجه

ایران نیز اگر بخواهد با توجه  بانکپستخورد. جامع بسنجد به چشم نمی صورتبهرا  کرد نوآورانهبهبود عمل

ي بانکی با آن مواجه است، پیروز ي کمی و کیفی شبکهخود در رقابت روزافزونی که با توسعه اندازچشمبه 
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شناسی تالش به شود نیازمند توجه به بهبود عملکرد نوآورانه و مطالعات مرتبط این حوزه است. در روان

انجام چیزي  -  2رژي، براي عمل یا نتیجه گرفتن از انجام امور است.استفاده فیزیکی یا ذهنی ان -  1معناي:

شخص انجام دهنده، فعالیت و اعمال زور  يدربرگیرندهکاري که -  3با اعمال زور یا قدرت ذهن. 

(دیکشنري آنالین).از طرفی تالش فردي به معناي کوششی است که فرد براي وصول به هدفی از است

دستیابی به هدف، تنها با خود خود را براي  گامبهگامهاي کوشش فرد پیشرفتکند. در این خود بذل می

گوید می 13).  پیتر دراکر1374سنجد، بدون آنکه بخواهد خود را با دیگري مقایسه کند (اصالیی محله، می

  از:  اندعبارتي اصلی دارد که که تجارت تنها دو وظیفه

- و بقیه فعالیت افزودهارزشگردد و نتیجه سبب ه منجر به نتیجه میبازاریابی و نوآوري. انجام این دو وظیف

هاي توان گفت عملکرد نوآورانه، به معناي ایده). بنابراین می1386آهنچی، بر است (هاي دیگر تنها هزینه

به جهت ایجاد اعتماد در  .هاي دروندادها، فرایندها و پیامدها در سازمان استجدید و خالق در حوزه

و  14ها باید تمهیدات جدید و منظمی براي تحویل سفارشات فراهم آورند (پروتوگرویان سازمانمشتر

شود در مورد خدماتی که ). این مسئله عالوه بر خدماتی که در مراجعات حضوري ارائه می2017همکاران، 

گوید: می )2014( دهد نیز مصداق دارد، چنانچه شوکالایران توسط درگاه اینترنتی خود ارائه می بانکپست

که ممکن است با پرداخت  است اینهایی که خریداران خدمات آنالین با آن روبرو هستند یکی از ریسک«

وي در مدل مفهومی » اضافی یا عدم دریافت خدمات مواجه شوند و یا تولیدي نامرغوب دریافت دارند.

داند. اعتماد آنان به خدمات آنالین مؤثر میي خود، انجام سفارشات را در ادراك ریسک مشتریان و مطالعه

 نحوي بهها در راستاي انجام سفارشات، از تالش دسته آني عد از تالش سازمانی، دربرگیرندهبنابراین این بُ 

و اعتماد آنان را جلب نماید. زیرا انجام سفارشات ممکن داده است که ادراك ریسک مشتریان را کاهش 

یا  ). خطا2014(شوکال،هاي مهم در کاهش ریسک و افزایش اعتماد آنالین باشد کنندهاست یکی از تعیین

، منجر به نتایج منفی چون از سویکي کامالً متناقض هستند؛ از هاي سازمانی داراي دو جنبهشکست

شوند و از سوي دیگر، نتایج مثبتی چون دست دادن زمان، تولید محصوالت معیوب و وقوع سوانح می

و  16؛ هومسما 15،2000ون دیکنوآوري و قابلیت انعطاف سازمان را در پی دارند (یادگیري، 

). با توجه به اهمیت مشتریان در هر سازمان، آنچه از مفهوم این بعد از تالش سازمانی بر 2009همکاران،
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المللی از طریق ایجاد نوآوري در تولیدات و خدمات در بازار ي خدمات مالی اسالمی بینپیشگام در ارائه

بانک اسالمی شده و آن را به سومین بانک يعواملی که باعث ارتقاي رتبه ماکه یکی از  استجهانی 

ها تبدیل کرده است، ایجاد نوآوري در تولیدات و خدمات بزرگ اسالمی در جهان از لحاظ ارزش دارایی

- هاي برتر در بانک. این نشریه از عوامل کسب رتبهاستدر کشورهاي اندونزي و سنگاپور  الخصوصعلی

به ایجاد نوآوري در خدمات و  ABGرا نیز، وجود تعهدات  (ABG) 10مچون گروه بانکداري البرکاهایی ه

برترین گروه بانکداري اسالمی  عنوانبهکه سبب شده  بردهنامگذشته  سال یکتکنولوژي طی  کارگیريبه

برترین  عنوانبه، (BIBD)11 دارالسالمی زارش این نشریه بانک اسالمی برونئهمچنین در گ معرفی گردد.

، معرفی شده است. بانک مذکور با تغییر استراتژي 2013ی در سال بانک اسالمی کشور برونئ ترینبزرگو 

و مشتري محور ه معرفی چندین راهکار نوآورانه ب »12ی در قلبنئبرو«و با شعار  2013تجاري خود در سال 

سابقه در واسطه حضور بیبانکی خود پرداخته است. در کشور قطر نیز، بانک اسالمی قطر نیز به عملیاتدر 

 عنوانبهي بنکر گذشته، از سوي نشریه سال یکالمللی و نوآوري در تولیدات و خدمات طی جوامع بین

 عنوانبهریه هایی که در این نشبانک برتر شناسایی گردید. وجود شاخص نوآوري در برتري تمام بانک

نظام بانکداري و همچنین  درهاي نوآورانه ریزي برنامهاند، مؤید اهمیت طرحبانک برتر، معرفی شده

- صاحبکه  ايگونهبهشوند. ي نوآوري در نظام بانکی انجام میضرورت وجود مطالعاتی است که در حوزه

 .)1389(معطوفی،  اندکرده یمعرف ریضرورت انکارناپذ کیعنوان به را تمایز جادیو ا ينظران، نوآور

 يموردعالقهچیزي بیش از یک موضوع  عنوانبهنیز، به نوآوري  مدیریت و مدیران نامور پردازاننظریه

 ها دارددر بانک رقابتی مزیتها نوآوري، نقشی حیاتی در تأمین و نگهداري ي آناند. به عقیدهخود پرداخته

- ي خود نسبت به رقبا هستند. این بانکهاي پیشتاز به دنبال حفظ فاصلهبانک مثالعنوانبه). 1980(پورتر،

ي این نوع محصوالت کنند که ارائهها در مقاطع زمانی مختلف خدمات جدیدي را به بازار عرضه می

در بین پژوهشگران  وشوند آورانه را سبب میکه عملکرد نواست هایی نیازمند شناخت آن دسته از تالش

هاي زیادي اند؛ الزم به ذکر است که عملکرد و عملکرد نوآورانه، در پژوهشقرار گرفته موردتوجهکمتر 

در  یسازمان يهاتالش) اما پژوهشی که تأثیر 1389قرار گرفته است (میرفخرالدینی و همکاران،  موردتوجه

ایران نیز اگر بخواهد با توجه  بانکپستخورد. جامع بسنجد به چشم نمی صورتبهرا  کرد نوآورانهبهبود عمل

ي بانکی با آن مواجه است، پیروز ي کمی و کیفی شبکهخود در رقابت روزافزونی که با توسعه اندازچشمبه 
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شناسی تالش به شود نیازمند توجه به بهبود عملکرد نوآورانه و مطالعات مرتبط این حوزه است. در روان

انجام چیزي  -  2رژي، براي عمل یا نتیجه گرفتن از انجام امور است.استفاده فیزیکی یا ذهنی ان -  1معناي:

شخص انجام دهنده، فعالیت و اعمال زور  يدربرگیرندهکاري که -  3با اعمال زور یا قدرت ذهن. 

(دیکشنري آنالین).از طرفی تالش فردي به معناي کوششی است که فرد براي وصول به هدفی از است

دستیابی به هدف، تنها با خود خود را براي  گامبهگامهاي کوشش فرد پیشرفتکند. در این خود بذل می

گوید می 13).  پیتر دراکر1374سنجد، بدون آنکه بخواهد خود را با دیگري مقایسه کند (اصالیی محله، می

  از:  اندعبارتي اصلی دارد که که تجارت تنها دو وظیفه

- و بقیه فعالیت افزودهارزشگردد و نتیجه سبب ه منجر به نتیجه میبازاریابی و نوآوري. انجام این دو وظیف

هاي توان گفت عملکرد نوآورانه، به معناي ایده). بنابراین می1386آهنچی، بر است (هاي دیگر تنها هزینه

به جهت ایجاد اعتماد در  .هاي دروندادها، فرایندها و پیامدها در سازمان استجدید و خالق در حوزه

و  14ها باید تمهیدات جدید و منظمی براي تحویل سفارشات فراهم آورند (پروتوگرویان سازمانمشتر

شود در مورد خدماتی که ). این مسئله عالوه بر خدماتی که در مراجعات حضوري ارائه می2017همکاران، 

گوید: می )2014( دهد نیز مصداق دارد، چنانچه شوکالایران توسط درگاه اینترنتی خود ارائه می بانکپست

که ممکن است با پرداخت  است اینهایی که خریداران خدمات آنالین با آن روبرو هستند یکی از ریسک«

وي در مدل مفهومی » اضافی یا عدم دریافت خدمات مواجه شوند و یا تولیدي نامرغوب دریافت دارند.

داند. اعتماد آنان به خدمات آنالین مؤثر میي خود، انجام سفارشات را در ادراك ریسک مشتریان و مطالعه

 نحوي بهها در راستاي انجام سفارشات، از تالش دسته آني عد از تالش سازمانی، دربرگیرندهبنابراین این بُ 

و اعتماد آنان را جلب نماید. زیرا انجام سفارشات ممکن داده است که ادراك ریسک مشتریان را کاهش 

یا  ). خطا2014(شوکال،هاي مهم در کاهش ریسک و افزایش اعتماد آنالین باشد کنندهاست یکی از تعیین

، منجر به نتایج منفی چون از سویکي کامالً متناقض هستند؛ از هاي سازمانی داراي دو جنبهشکست

شوند و از سوي دیگر، نتایج مثبتی چون دست دادن زمان، تولید محصوالت معیوب و وقوع سوانح می

و  16؛ هومسما 15،2000ون دیکنوآوري و قابلیت انعطاف سازمان را در پی دارند (یادگیري، 

). با توجه به اهمیت مشتریان در هر سازمان، آنچه از مفهوم این بعد از تالش سازمانی بر 2009همکاران،
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شود. این هایی از سازمان است که توسط مشتریان درك میویژگیبه تالش براي توجه  آید شاملمی

چنانچه صفري و تواند جزء مشخصات محل سازمان و یا از مشخصات کارکنان باشد. ها میویژگی

هاي خصوصی و دولتی، بندي عوامل مؤثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب بانکدر دسته )،1388همکاران(

تواضع ي بیان و صحبت و برخورد با وي، ادب و ابعاد ظاهري کارکنان را شامل شخصیت مشتري، نحوه

دهند. اند. ادبیات موجود اهمیت تصویر نام تجاري را در فضاي بازرگانی نشان میکارکنان عنوان کرده

کنند میهاي محسوسی مثل تصویر نام تجاري اعتماد جنبه چنینایناند که مشتریان بر مطالعات نشان داده

- به قیتحق یمدل مفهومو فرضیات  مسئله انیو ب قیتحق نهیشیبا توجه به پ ).2011(انور و همکاران، 
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 مدل مفهومی پژوهش بر اساس مطالعات محقق .1شکل 

  :دوشمی مطرح زیر فرضیات پژوهش مفهومی مدل به توجه با

  :اصلیفرضیه 

 عدم وجود خطا 

  دیداريظاهر 

 تصویر نام تجاري 

  سفارشانجام 

 تحوالت  سرعت برآورد

 کاهش پیچیدگی 

 افزوده ارزشافزایش 

کاهش ریسک 

  محیطیزیست

کاهش ریسک 

  گذاريسرمایه

  پایدارنوآوري 

 ي عمر فناوري چرخه

هاي تالش

 سازمانی

عملکرد 

 نوآورانه

 )1392علم بیگی و افقهی،(مرجع متغیرهاي فوق

 )2014شوکال،(مرجع متغیرهاي فوق 

 معناداري و مثبت تأثیر کرمانشاه، استان بانکپست در نوآورانه عملکرد بر سازمانی هايتالش - 1

  .دارد

  :فرعیفرضیات  

  .دارد معناداري و مثبت تأثیر کرمانشاه استان بانکپست در نوآورانه عملکرد بر سفارش انجام - 1

  .دارد معناداري و مثبت تأثیر کرمانشاه استان بانکپست در نوآورانه عملکرد بر خطا وجود عدم - 2

  .دارد معناداري و مثبت تأثیر کرمانشاه استان بانکپست در نوآورانه عملکرد بر دیداري ظاهر - 3

  .دارد معناداري و مثبت تأثیر کرمانشاه استان بانکپست در نوآورانه عملکرد بر تجاري نام تصویر - 4

  پژوهش شناسیروش

-ایران و مؤسسات مالی و اعتباري می بانکپستکاربردي است زیرا  هدف، منظر از حاضر پژوهش

به دنبال بررسی وضعیت متغیرها و تأثیر تالش سازمانی بر  آنجاکه ازتوانند از نتایج آن بهره گیرند و 

 به و ؛استهمبستگی  شاخه از توصیفی هايپژوهش انواع از روش، لحاظ از استعملکرد نوآورانه 

 بانکپست است. شدهانجام  94مقطعی است زیرا در مقطع زمانی سال تک پژوهشیزمانی،  لحاظ

 طوربهفعالیت خود را  1375سال  ماهديایران پس از تصویب اساسنامه توسط هیئت محترم وزیران از 

شعبه، دفتر و مرکز در سراسر کشور انواع خدمات  14500و در حال حاضر با دارا بودن  رسمی آغاز کرد

ي پرسشنامهروش میدانی و از  هاداده آوريجمعدهد. براي ارائه می وطنانهمو مالی را به بانکی 

. بخش اول شامل اطالعات جمعیت شناختی، بخش دوم استفاده شده استساخته محقق بخشیسه

هاي سازمانی است که از ادبیات پژوهش اقتباس شده و سومین بخش شامل مربوط به تالش سؤاالت

 )1392( افقهیو ي علم بیگی ي مطالعهاست که از اقتباسی از پرسشنامه ملکرد نوآورانهع سؤاالت

 سؤاالت تکتکعمل شده که  صورتبدین. در این پژوهش براي سنجش روایی ابزار تحقیق باشدمی

آزمون با مطالعه و بررسی منابع مطالعاتی مختلف تهیه شده و سپس با استفاده از نظرات اساتید و نیز 

یک  صورتی در. ه استمورد سنجش قرار گرفت سؤاالتتحقیق روایی این  هايآزمودنیچند نفر از 

در  آمدهدستبهباشد که آلفاي  7/0از مقدار  تربزرگآن  باخکرونپرسشنامه پایاست که مقدار آلفاي 

  پایایی باالي ابزار را نشان داد. آزمون،پیشمرحله 
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شود. این هایی از سازمان است که توسط مشتریان درك میویژگیبه تالش براي توجه  آید شاملمی

چنانچه صفري و تواند جزء مشخصات محل سازمان و یا از مشخصات کارکنان باشد. ها میویژگی

هاي خصوصی و دولتی، بندي عوامل مؤثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب بانکدر دسته )،1388همکاران(

تواضع ي بیان و صحبت و برخورد با وي، ادب و ابعاد ظاهري کارکنان را شامل شخصیت مشتري، نحوه

دهند. اند. ادبیات موجود اهمیت تصویر نام تجاري را در فضاي بازرگانی نشان میکارکنان عنوان کرده

کنند میهاي محسوسی مثل تصویر نام تجاري اعتماد جنبه چنینایناند که مشتریان بر مطالعات نشان داده

- به قیتحق یمدل مفهومو فرضیات  مسئله انیو ب قیتحق نهیشیبا توجه به پ ).2011(انور و همکاران، 

  :خواهد بود لیذ صورت

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 مدل مفهومی پژوهش بر اساس مطالعات محقق .1شکل 

  :دوشمی مطرح زیر فرضیات پژوهش مفهومی مدل به توجه با

  :اصلیفرضیه 

 عدم وجود خطا 

  دیداريظاهر 

 تصویر نام تجاري 

  سفارشانجام 

 تحوالت  سرعت برآورد

 کاهش پیچیدگی 

 افزوده ارزشافزایش 

کاهش ریسک 

  محیطیزیست

کاهش ریسک 

  گذاريسرمایه

  پایدارنوآوري 

 ي عمر فناوري چرخه

هاي تالش

 سازمانی

عملکرد 

 نوآورانه

 )1392علم بیگی و افقهی،(مرجع متغیرهاي فوق

 )2014شوکال،(مرجع متغیرهاي فوق 

 معناداري و مثبت تأثیر کرمانشاه، استان بانکپست در نوآورانه عملکرد بر سازمانی هايتالش - 1

  .دارد

  :فرعیفرضیات  

  .دارد معناداري و مثبت تأثیر کرمانشاه استان بانکپست در نوآورانه عملکرد بر سفارش انجام - 1

  .دارد معناداري و مثبت تأثیر کرمانشاه استان بانکپست در نوآورانه عملکرد بر خطا وجود عدم - 2

  .دارد معناداري و مثبت تأثیر کرمانشاه استان بانکپست در نوآورانه عملکرد بر دیداري ظاهر - 3

  .دارد معناداري و مثبت تأثیر کرمانشاه استان بانکپست در نوآورانه عملکرد بر تجاري نام تصویر - 4

  پژوهش شناسیروش

-ایران و مؤسسات مالی و اعتباري می بانکپستکاربردي است زیرا  هدف، منظر از حاضر پژوهش

به دنبال بررسی وضعیت متغیرها و تأثیر تالش سازمانی بر  آنجاکه ازتوانند از نتایج آن بهره گیرند و 

 به و ؛استهمبستگی  شاخه از توصیفی هايپژوهش انواع از روش، لحاظ از استعملکرد نوآورانه 

 بانکپست است. شدهانجام  94مقطعی است زیرا در مقطع زمانی سال تک پژوهشیزمانی،  لحاظ

 طوربهفعالیت خود را  1375سال  ماهديایران پس از تصویب اساسنامه توسط هیئت محترم وزیران از 

شعبه، دفتر و مرکز در سراسر کشور انواع خدمات  14500و در حال حاضر با دارا بودن  رسمی آغاز کرد

ي پرسشنامهروش میدانی و از  هاداده آوريجمعدهد. براي ارائه می وطنانهمو مالی را به بانکی 

. بخش اول شامل اطالعات جمعیت شناختی، بخش دوم استفاده شده استساخته محقق بخشیسه

هاي سازمانی است که از ادبیات پژوهش اقتباس شده و سومین بخش شامل مربوط به تالش سؤاالت

 )1392( افقهیو ي علم بیگی ي مطالعهاست که از اقتباسی از پرسشنامه ملکرد نوآورانهع سؤاالت

 سؤاالت تکتکعمل شده که  صورتبدین. در این پژوهش براي سنجش روایی ابزار تحقیق باشدمی

آزمون با مطالعه و بررسی منابع مطالعاتی مختلف تهیه شده و سپس با استفاده از نظرات اساتید و نیز 

یک  صورتی در. ه استمورد سنجش قرار گرفت سؤاالتتحقیق روایی این  هايآزمودنیچند نفر از 

در  آمدهدستبهباشد که آلفاي  7/0از مقدار  تربزرگآن  باخکرونپرسشنامه پایاست که مقدار آلفاي 

  پایایی باالي ابزار را نشان داد. آزمون،پیشمرحله 
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 تحقیق) هايیافتهنتایج پایایی پرسشنامه (مأخذ: . 1 جدول

  مقدار آلفا  متغیرها

  09/0  تالش سازمانی

نه   86/0  عملکرد نوآورا

  96/0  کل پرسشنامه

  

همکاري ي خدمات بانکی به مشتریان ي آماري این تحقیق شامل دو بخش است که در ارائهجامعه

استان کرمانشاه (شامل مدیران، کارشناسان و  بانکپستند. بخش اول کارکنان شعب دارمشترك 

متصدیان) و بخش دوم مدیران و متصدیان در دفاتر پیشخوان دولت (تحت عنوان دفاتر ارائه خدمات 

-نفر می 250 درمجموعواگذار شده است که  هاآنایران به  بانکپستبانکی) که تعدادي از خدمات 

ي آماري این و حجم نمونه هگیري تصادفی ساده استفاده شدباشند. در این تحقیق از روش نمونه

 يهاداده وتحلیلتجزیه منظوربه. محاسبه گردیده استنفر  148به جدول مورگان  توجه باتحقیق 

 یو در بخش آمار استنباط اریو انحراف مع نیانگیم يچون محاسبه یفیآمار توص يهااز روش ،يآمار

 استفاده مورد افزارنرم. شودمیاستفاده  یونیرگرس لیپژوهش و تحل يرهایمتغ نیب یهمبستگ از روش

  .است SPSS.16ها، نسخه داده لیتحل يبرا

  هاداده وتحلیلتجزیه .1

مورد  ،یفیتوص آمار فنون از استفاده با ه،یاول پردازش و يگردآور از پس پژوهش يهاداده

 52درصد افراد پاسخگو زن و  46,6 دهدمینشان  آمدهدستبهنتایج  ه کهشد داده قرار وتحلیلتجزیه

سال  30درصد افراد زیر  30 آمدهدستبه. با توجه به نتایج انددرصد بدون پاسخ بوده 2,7مرد و درصد 

درصد افراد  27,3سال و  40تا  35فراد بین درصد ا 17,3سال و  35تا  30درصد افراد بین  23,3و 

درصد افراد  26,7هم  دهندگانپاسخ. تحصیالت ه استدرصد بدون پاسخ بود 2سال و  40بیشتر از 

درصد  3,3درصد افراد کارشناسی ارشد و  9,3درصد افراد کارشناسی و  60,7و  ترپایینکاردانی و 

درصد افراد  26,7درصد افراد در واحد ستاد سرپرستی و  23,3 ،با توجه به نتایج نامشخص بوده است.

در انتها بر اساس سابقه  .ه استدرصد بدون پاسخ بود 6,6افراد در دفاتر بانکی و  43,3و  هاشعبهدر 

درصد افراد بین  20سال سابقه و  10تا  5افراد بین  28,7سال سابقه داشتند و  5افراد زیر  26,7کار 

به این سوال درصد هم  1,2و  اندداشتهسال سابقه کار  15درصد افراد بیشتر از  23,4سال و  15تا  10

هاي مرکزي و پراکندگی ي مورد مطالعه از لحاظ شاخصهاي نمونهنتایج بررسی .ندبودپاسخ نداده 

 دهد که متغیرهاي مورد بررسی در نمونه از میانگین و میانه از حد متوسط باالتر بوده ونشان می

  راکندگی زیادي ندارند.پ
 هاي تحقیقبررسی آمار توصیفی تالش سازمانی، مأخذ: یافته .2جدول

 سازمانی هايهاي تالششاخص میانگین میانه انحراف معیار واریانس

 ظاهر دیداري 09/4 12/4 56/0 32/0

ام تجاري 34/3 4/3 11/1 24/1 ن  تصویر 

وجود خطا 55/3 83/3 89/0 80/0  عدم 

م سفارش 94/3 94/3 65/0 43/0 نجا   ا

 هاي تحقیقعملکرد نوآورانه، مأخذ: یافته یفیتوص آمار یبررس .3 جدول

نوآورانهشاخص ار  میانه  میانگین  هاي عملکرد    واریانس  انحراف معی

  46/0  98/0  70/3  70/3  نوآوري

ه ی   41/0  64/0  62/3  62/3  گذاريکاهش ریسک سرما

وريچرخه فنا   52/0  72/0  66/3  71/3  ي عمر 

یش  فزا رزشا فزودها   54/0  73/0  66/3  62/3  ا

  50/4  12/2  33/3  65/3  محیطیزیستکاهش ریسک 

یچیدگی   36/0  60/0  80/3  80/3  کاهش پ

ورد سرعت تحوالت   60/0  77/0  75/3  71/3  برآ

 

 هادادهآزمون نرمال بودن  .2

 از تا هشد اسمیرنوف استفاده-کولموگروف آزمون از هاي پژوهشبررسی نرمال بودن داده منظوربه

 بر مبتنی صفر فرض، هاداده بودن نرمال بررسی هنگام .گردد حاصل اطمینان هاداده بودن نرمال

 اگر بنابراین. قرار گرفته است آزمونمورد درصد  5 خطاي سطح در ،است نرمال هاداده توزیع اینکه

 بر مبتنی صفر فرض رد براي دلیلی صورت این در آید، دست به 05/0 مساوي تربزرگ آزمون آماره
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 تحقیق) هايیافتهنتایج پایایی پرسشنامه (مأخذ: . 1 جدول

  مقدار آلفا  متغیرها

  09/0  تالش سازمانی

نه   86/0  عملکرد نوآورا

  96/0  کل پرسشنامه

  

همکاري ي خدمات بانکی به مشتریان ي آماري این تحقیق شامل دو بخش است که در ارائهجامعه

استان کرمانشاه (شامل مدیران، کارشناسان و  بانکپستند. بخش اول کارکنان شعب دارمشترك 

متصدیان) و بخش دوم مدیران و متصدیان در دفاتر پیشخوان دولت (تحت عنوان دفاتر ارائه خدمات 

-نفر می 250 درمجموعواگذار شده است که  هاآنایران به  بانکپستبانکی) که تعدادي از خدمات 

ي آماري این و حجم نمونه هگیري تصادفی ساده استفاده شدباشند. در این تحقیق از روش نمونه

 يهاداده وتحلیلتجزیه منظوربه. محاسبه گردیده استنفر  148به جدول مورگان  توجه باتحقیق 

 یو در بخش آمار استنباط اریو انحراف مع نیانگیم يچون محاسبه یفیآمار توص يهااز روش ،يآمار

 استفاده مورد افزارنرم. شودمیاستفاده  یونیرگرس لیپژوهش و تحل يرهایمتغ نیب یهمبستگ از روش

  .است SPSS.16ها، نسخه داده لیتحل يبرا

  هاداده وتحلیلتجزیه .1

مورد  ،یفیتوص آمار فنون از استفاده با ه،یاول پردازش و يگردآور از پس پژوهش يهاداده

 52درصد افراد پاسخگو زن و  46,6 دهدمینشان  آمدهدستبهنتایج  ه کهشد داده قرار وتحلیلتجزیه

سال  30درصد افراد زیر  30 آمدهدستبه. با توجه به نتایج انددرصد بدون پاسخ بوده 2,7مرد و درصد 

درصد افراد  27,3سال و  40تا  35فراد بین درصد ا 17,3سال و  35تا  30درصد افراد بین  23,3و 

درصد افراد  26,7هم  دهندگانپاسخ. تحصیالت ه استدرصد بدون پاسخ بود 2سال و  40بیشتر از 

درصد  3,3درصد افراد کارشناسی ارشد و  9,3درصد افراد کارشناسی و  60,7و  ترپایینکاردانی و 

درصد افراد  26,7درصد افراد در واحد ستاد سرپرستی و  23,3 ،با توجه به نتایج نامشخص بوده است.

در انتها بر اساس سابقه  .ه استدرصد بدون پاسخ بود 6,6افراد در دفاتر بانکی و  43,3و  هاشعبهدر 

درصد افراد بین  20سال سابقه و  10تا  5افراد بین  28,7سال سابقه داشتند و  5افراد زیر  26,7کار 

به این سوال درصد هم  1,2و  اندداشتهسال سابقه کار  15درصد افراد بیشتر از  23,4سال و  15تا  10

هاي مرکزي و پراکندگی ي مورد مطالعه از لحاظ شاخصهاي نمونهنتایج بررسی .ندبودپاسخ نداده 

 دهد که متغیرهاي مورد بررسی در نمونه از میانگین و میانه از حد متوسط باالتر بوده ونشان می

  راکندگی زیادي ندارند.پ
 هاي تحقیقبررسی آمار توصیفی تالش سازمانی، مأخذ: یافته .2جدول

 سازمانی هايهاي تالششاخص میانگین میانه انحراف معیار واریانس

 ظاهر دیداري 09/4 12/4 56/0 32/0

ام تجاري 34/3 4/3 11/1 24/1 ن  تصویر 

وجود خطا 55/3 83/3 89/0 80/0  عدم 

م سفارش 94/3 94/3 65/0 43/0 نجا   ا

 هاي تحقیقعملکرد نوآورانه، مأخذ: یافته یفیتوص آمار یبررس .3 جدول

نوآورانهشاخص ار  میانه  میانگین  هاي عملکرد    واریانس  انحراف معی

  46/0  98/0  70/3  70/3  نوآوري

ه ی   41/0  64/0  62/3  62/3  گذاريکاهش ریسک سرما

وريچرخه فنا   52/0  72/0  66/3  71/3  ي عمر 

یش  فزا رزشا فزودها   54/0  73/0  66/3  62/3  ا

  50/4  12/2  33/3  65/3  محیطیزیستکاهش ریسک 

یچیدگی   36/0  60/0  80/3  80/3  کاهش پ

ورد سرعت تحوالت   60/0  77/0  75/3  71/3  برآ

 

 هادادهآزمون نرمال بودن  .2

 از تا هشد اسمیرنوف استفاده-کولموگروف آزمون از هاي پژوهشبررسی نرمال بودن داده منظوربه

 بر مبتنی صفر فرض، هاداده بودن نرمال بررسی هنگام .گردد حاصل اطمینان هاداده بودن نرمال

 اگر بنابراین. قرار گرفته است آزمونمورد درصد  5 خطاي سطح در ،است نرمال هاداده توزیع اینکه

 بر مبتنی صفر فرض رد براي دلیلی صورت این در آید، دست به 05/0 مساوي تربزرگ آزمون آماره
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 آزمون براي. بود خواهد نرمال هاداده توزیع دیگرعبارتبه. داشت نخواهد وجود است، نرمال داده اینکه

  :شودمی تنظیم زیر صورتبه آماري هايفرض ،نرمالیته

0H: متغیر از توزیع نرمال برخوردار است. 

1H :نیست.یر از توزیع نرمال برخوردار متغ  

از  تربزرگدر همه متغیرها آماره آزمون  ه واسمیرنوف اجرا شد-کولموگروف آماري آزمون افزارنرمدر 

  ها از نوع نرمال بوده است.، دادهدیگربیانبهشود. بوده و لذا فرض صفر تائید می 05/0

  تحقیق هايیافتهبررسی نرمال بودن متغیرهاي مستقل و وابسته، مأخذ:  .4 جدول

  نتیجه  مقدار خطا  داريسطح معنی  متغیر

نی رمال است.  05/0  255/0  تالش سازما ن وزیع    پذیرش فرض صفر، ت

ه ن ورا وآ ن رمال است.  05/0  288/0  عملکرد  ن وزیع   پذیرش فرض صفر، ت

  

  موردنظردر جامعه  یرهامتغوضعیت موجود  .3

متغیرها از آزمون پارامتریک ت براي بررسی وضعی استبا توجه به اینکه توزیع آماري جامعه نرمال 

موافق و  هايگزینهبر اساس  سؤاالتاستفاده گردیده است. این آزمون پاسخ به  اينمونهتست تی

ها بر اساس دهد و پاسخقرار می بررسی موردهاي مخالف و کامالً مخالف با پاسخ کامالً موافق را

ها در این گیرند. فرضیهرد آزمون قرار می) مونظربی(گزینه  3بودن از عدد  ترکوچکو یا  تربزرگ

  زیر هستند: صورتبهآزمون 

0H :است 3ها کمتر از میانگین پاسخ  

1H :است 3ها بیشتر از میانگین پاسخ  

  تحقیق) هايیافتههاي تالش سازمانی (مأخذ: براي شاخص اينمونهنتایج آزمون تی تک  .5 جدول 

Test Value = 3  هايشاخص  

  تالش سازمانی 

  ردیف

سطح 

 داريیمعن

درجه 

  آزادي

اختالف از  Tآماره 

  میانگین

انحراف 

معیار 

  استاندارد

  تعداد  میانگین

000/0 149 620/23  09/1  569/0  1 ظاهر دیداري  150 09/4 

000/0 149 656/17  945/0  655/0  94/3   2  انجام سفارشات 150 

000/0 149 827/3  348/0  114/1  34/3   3  تصویر نام تجاري  150 

000/0 149 572/7  553/0  894/0  55/3   4  عدم وجود خطا 150 

  

توان می آمدهدستبهبرآورد گردیده و میزان میانگین  05/0داري که کمتر از با توجه به سطح معنی

براي  اينمونه تستاست. آزمون تیهاي متغیر اول در سطح مطلوبی گفت وضعیت موجود شاخص

مطلوب  دهندهنشان نتایج 11که در جدول شده انجامنیز  نوآورانهمتغیر دوم تحقیق یعنی عملکرد 

  .استمتغیر دوم در جامعه  بودن

  تحقیق) هايیافتههاي عملکرد نوآورانه (مأخذ: براي شاخص اينمونهنتایج آزمون تی تک  .6 جدول

Test Value = 3  

هاي شاخص

نوآورانه   عملکرد 

ف
ردی

  

سطح 

یمعن

 يدار

درجه 

  آزادي
 Tآماره 

ز  ا اختالف 

  میانگین

انحراف 

ار  معی

اندارد   است

  تعداد  میانگین

000/0 149 751/12  709/0  681/0  709/3  1 نوآوري  150 

000/0 149 926/11  623/0  640/0  623/3  150  
کاهش ریسک 

رهیسرما   يگذا
2  

000/0 149 169/12  717/0  722/0  717/3 وريچرخه عمر  150    3  فنا

000/0 149 442/10  628/0  737/0  628/3 یش   150  فزا رزشا فزودها   4  ا

000/0 149 794/3  657/0  123/3  657/3  150  
- زیستکاهش ریسک 

  محیطی
5  

000/0 149 322/16  801/0  601/0  801/3 یچیدگی 150    6  کاهش پ

000/0 149 185/11  710/0  778/0  710/3  150  
ورد سرعت  برآ

  تحوالت
7  

  

ها و همچنین استقالل گیرد، نرمال بودن توزیع باقیماندهمفروضاتی که در رگرسیون مدنظر قرار میاز 

توسط معادله رگرسیون) از یکدیگر است. در  شدهبینیپیشخطا (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر 

درجه  45که توزیع متغیر را حول محور  3شکلکند و در که از شکل منحنی نرمال تبعیت می 2 شکل
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 آزمون براي. بود خواهد نرمال هاداده توزیع دیگرعبارتبه. داشت نخواهد وجود است، نرمال داده اینکه
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رهیسرما   يگذا
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000/0 149 169/12  717/0  722/0  717/3 وريچرخه عمر  150    3  فنا

000/0 149 442/10  628/0  737/0  628/3 یش   150  فزا رزشا فزودها   4  ا

000/0 149 794/3  657/0  123/3  657/3  150  
- زیستکاهش ریسک 

  محیطی
5  

000/0 149 322/16  801/0  601/0  801/3 یچیدگی 150    6  کاهش پ

000/0 149 185/11  710/0  778/0  710/3  150  
ورد سرعت  برآ

  تحوالت
7  

  

ها و همچنین استقالل گیرد، نرمال بودن توزیع باقیماندهمفروضاتی که در رگرسیون مدنظر قرار میاز 

توسط معادله رگرسیون) از یکدیگر است. در  شدهبینیپیشخطا (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر 

درجه  45که توزیع متغیر را حول محور  3شکلکند و در که از شکل منحنی نرمال تبعیت می 2 شکل
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ها نشان داده شده است. همچنین براي بررسی استقالل اجزاء خطا کند، نرمال بودن باقیماندهتأیید می

قرار گیرد، فرض استقالل  5/2تا  5/1ي اگر در بازه شود کهدوربین واتسون استفاده میي از آماره

  ز رگرسیون استفاده کرد.توان اشود و میاجزاء خطا پذیرفته می

  

 توزیع نرمال اجزاء خطا .2 شکل

 

  ، براي بررسی نرمال بودن خطاهاP-Pنمودار  .3 شکل

  )تحقیق هايیافتهمأخذ: (همبستگی بین متغیرهاي مستقل و وابسته  ضرایب .7 جدول

 ضریب تعیین ضریب همبستگی
 ضریب تعیین

شدهتعدیل   
 دروبین واتسون انحراف معیار خطا

613/0  375/0  363/0  52357/0  873/1  

 گرفته قرار موردقبولي ي دوربین واتسون در بازهشود آمارهکه در این جدول دیده می گونههمان

نیز نشان از همبستگی  613/0توان از رگرسیون استفاده کرد و ضریب همبستگی ، بنابراین میاست

 د یا رد فرضیه از آنالیز واریانسرگرسیون و تأییدار بودن مثبت دو متغیر دارد. براي آزمون معنی

(ANOVA) شود و کمتر باشد فرض صفر رد می 05/0داري از شود. اگر سطح معنیاستفاده می

هاست. در این تحقیق با توجه به نتایج جدول زیر و سطح ي دادهالگوي رگرسیون مناسب و برازنده

سطر رگرسیون و باقیمانده در ستون مجموع . استالگوي رگرسیون مناسب  000/0داري معنی

تالش  يوسیلهبهاز تغییرات عملکرد نوآورانه  سومیکدهد که حدود مربعات این آزمون نشان می

نیز این را نشان داده  7در جدول  شدهتعدیلکه ضریب تعیین  طورهمانشود سازمانی توضیح داده می

 است.

  )تحقیق هايیافتهمأخذ: ( سازمانی و عملکرد نوآورانه تالشنتایج آنالیز واریانس  .8 جدول

 درجات آزادي مجموع مربعات مدل
میانگین 

 مربعات
 F Sigي آماره

048/24 رگرسیون  3 016/8  

243/29  005/0 ماده باقی   022/40  146 
274/0  

070/64 کل  149 

 متغیر وابسته: عملکرد نوآورانه
  

متغیر  عنوانبهضریب تالش سازمانی  000/0داري با توجه به سطح معنی افزارنرمدر جدول خروجی 

  دار گردیده است.مستقل معنی

  :استکه به زبان آماري صورت زیر  در بررسی فرضیه اصلی تحقیق

 0H :استان کرمانشاه، تأثیر مثبت و معناداري  بانکپستهاي سازمانی بر عملکرد نوآورانه در تالش

  .ندارد
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ها نشان داده شده است. همچنین براي بررسی استقالل اجزاء خطا کند، نرمال بودن باقیماندهتأیید می
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(ANOVA) شود و کمتر باشد فرض صفر رد می 05/0داري از شود. اگر سطح معنیاستفاده می

هاست. در این تحقیق با توجه به نتایج جدول زیر و سطح ي دادهالگوي رگرسیون مناسب و برازنده

سطر رگرسیون و باقیمانده در ستون مجموع . استالگوي رگرسیون مناسب  000/0داري معنی

تالش  يوسیلهبهاز تغییرات عملکرد نوآورانه  سومیکدهد که حدود مربعات این آزمون نشان می

نیز این را نشان داده  7در جدول  شدهتعدیلکه ضریب تعیین  طورهمانشود سازمانی توضیح داده می

 است.

  )تحقیق هايیافتهمأخذ: ( سازمانی و عملکرد نوآورانه تالشنتایج آنالیز واریانس  .8 جدول

 درجات آزادي مجموع مربعات مدل
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 مربعات
 F Sigي آماره
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متغیر  عنوانبهضریب تالش سازمانی  000/0داري با توجه به سطح معنی افزارنرمدر جدول خروجی 

  دار گردیده است.مستقل معنی

  :استکه به زبان آماري صورت زیر  در بررسی فرضیه اصلی تحقیق
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  .ندارد



تحقیقات دمرییت نوین خاتم، دورۀ 1، شمارۀ 2
130

1H :استان کرمانشاه، تأثیر مثبت و معناداري  بانکپستهاي سازمانی بر عملکرد نوآورانه در تالش

  .دارد

 شدهپذیرفتهي اصلی تحقیق دهد در خروجی مدل رگرسیون فرضیهنشان می 000/0داري سطح معنی

 تغییرات عملکرد نوآورانه درصد 36دهد که اما میزان تأثیرگذاري کم بوده و ضریب تعیین نشان می

  توضیح داده شده است.تالش سازمانی توسط 

  

 هايیافتهخروجی رگرسیون چندگانه براي بررسی ابعاد تالش سازمانی بر عملکرد نوآورانه (مأخذ:  .9 جدول

 تحقیق)

  متغیر وابسته
متغیر  ابعاد 

  مستقل

یمعنسطح 

 يدار

  ضرایب

R Square  B 

بت ا ث 1/389 =عدد   

ه ن ورا وآ ن  عملکرد 

ام تجاري ن 0/093 0/001 تصویر   

0/363  
200/0 0/007 ظاهر دیداري  

م سفارش نجا ا  0/000 0/290  

وجود خطا 0/238 0/000 عدم   

  

  شود:زیر نوشته می صورتبهمدل رگرسیون به زبان ریاضی  ،9 جدولبا توجه به 

+ 093/0 تجاري+تصویر نام 200/0 دیداري+ظاهر 290/0 سفارش+انجام 238/0 خطاعدم وجود 

  نوآورانه=عملکرد 389/1

  فرعی تحقیق هايفرضیه

  فرضیه فرعی اول:

0H : استان کرمانشاه تأثیر مثبت و معناداري ندارد. بانکپستانجام سفارش بر عملکرد نوآورانه در  

1H : عناداري دارد.استان کرمانشاه تأثیر مثبت و م بانکپستانجام سفارش بر عملکرد نوآورانه در  

-در جدول آنالیز واریانس نشان 000/0داري ي فرعی اول تحقیق، مقدار سطح معنیدر بررسی فرضیه

ي دوربین واتسون نشان از استقالل اجزاء خطا ي مناسب بودن مدل رگرسیون است. آمارهدهنده

کرد نوآورانه تأثیر یعنی انجام سفارش بر عمل شده است،پذیرفته) H1بنابراین ادعاي تحقیق ( ؛است

درصد تغییرات  25دهد که نشان می شدهتعدیلمثبت و معناداري دارد، در این مدل ضریب تعیین 

شود و ضریب تأثیر انجام سفارش بر عملکرد عملکرد نوآورانه توسط انجام سفارش توضیح داده می

  شود:زیر نوشته می صورتبهبنابراین مدل رگرسیونی  ؛است 507/0نوآورانه 

  نوآورانه=عملکرد 694/1+ 507/0 سفارشانجام 

 )قیتحق هايیافته: مأخذ( نوآورانه عملکرد و سفارش انجام انسیوار زیآنال نتایج .10 جدول

 درجات آزادي مجموع مربعات مدل
میانگین 

 مربعات
 F Sig يآماره

 446/16 1 446/16 رگرسیون

ق 000/0  108/51 ا ده یب  148 624/47 ما
322/0 

 149 070/64 کل

نه ورا وآ ن بسته: عملکرد  وا یر   متغ

  

  و  نوآورانه عملکرد و سفارش انجام نیب یهمبستگ ضرایب .11 جدول

 هاي تحقیق)(مأخذ: یافته نوآورانه عملکرد و سفارش انجام ونیرگرس مدل یخروج

ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 تعیین

تعیین  ضریب 

 شدهلیتعد

انحراف معیار 

 خطا

دروبین 

 واتسون

507/0 257/0 252/0 56726/0 762/1 

 .T Sig ضرایب استانداردشده ضرایب غیراستاندارد مدل رگرسیونی

B انحراف معیار استاندارد Beta 

 جزء ثابت

 تالش سازمانی

694/1 

507/0 

283/0 

071/0 
978/5  

149/7  

507/0 

000/0 

000/0 

  ي فرعی دوم:فرضیه

0H : استان کرمانشاه تأثیر مثبت و معناداري ندارد. بانکپستعدم وجود خطا بر عملکرد نوآورانه در  

1H : استان کرمانشاه تأثیر مثبت و معناداري دارد. بانکپستعدم وجود خطا بر عملکرد نوآورانه در  

جدول  در 000/0داري ي فرعی دوم تحقیق، مقدار سطح معنیتحلیل رگرسیون براي بررسی فرضیه

از  یي دوربین واتسون نشاني مناسب بودن مدل رگرسیون است. آمارهدهندهآنالیز واریانس نشان



131 تأثیرگذاری تالش های سازمانی ...

1H :استان کرمانشاه، تأثیر مثبت و معناداري  بانکپستهاي سازمانی بر عملکرد نوآورانه در تالش

  .دارد

 شدهپذیرفتهي اصلی تحقیق دهد در خروجی مدل رگرسیون فرضیهنشان می 000/0داري سطح معنی

 تغییرات عملکرد نوآورانه درصد 36دهد که اما میزان تأثیرگذاري کم بوده و ضریب تعیین نشان می

  توضیح داده شده است.تالش سازمانی توسط 

  

 هايیافتهخروجی رگرسیون چندگانه براي بررسی ابعاد تالش سازمانی بر عملکرد نوآورانه (مأخذ:  .9 جدول

 تحقیق)

  متغیر وابسته
متغیر  ابعاد 

  مستقل

یمعنسطح 

 يدار

  ضرایب

R Square  B 

بت ا ث 1/389 =عدد   

ه ن ورا وآ ن  عملکرد 

ام تجاري ن 0/093 0/001 تصویر   

0/363  
200/0 0/007 ظاهر دیداري  

م سفارش نجا ا  0/000 0/290  

وجود خطا 0/238 0/000 عدم   

  

  شود:زیر نوشته می صورتبهمدل رگرسیون به زبان ریاضی  ،9 جدولبا توجه به 

+ 093/0 تجاري+تصویر نام 200/0 دیداري+ظاهر 290/0 سفارش+انجام 238/0 خطاعدم وجود 

  نوآورانه=عملکرد 389/1

  فرعی تحقیق هايفرضیه

  فرضیه فرعی اول:

0H : استان کرمانشاه تأثیر مثبت و معناداري ندارد. بانکپستانجام سفارش بر عملکرد نوآورانه در  

1H : عناداري دارد.استان کرمانشاه تأثیر مثبت و م بانکپستانجام سفارش بر عملکرد نوآورانه در  

-در جدول آنالیز واریانس نشان 000/0داري ي فرعی اول تحقیق، مقدار سطح معنیدر بررسی فرضیه

ي دوربین واتسون نشان از استقالل اجزاء خطا ي مناسب بودن مدل رگرسیون است. آمارهدهنده

کرد نوآورانه تأثیر یعنی انجام سفارش بر عمل شده است،پذیرفته) H1بنابراین ادعاي تحقیق ( ؛است

درصد تغییرات  25دهد که نشان می شدهتعدیلمثبت و معناداري دارد، در این مدل ضریب تعیین 

شود و ضریب تأثیر انجام سفارش بر عملکرد عملکرد نوآورانه توسط انجام سفارش توضیح داده می

  شود:زیر نوشته می صورتبهبنابراین مدل رگرسیونی  ؛است 507/0نوآورانه 

  نوآورانه=عملکرد 694/1+ 507/0 سفارشانجام 

 )قیتحق هايیافته: مأخذ( نوآورانه عملکرد و سفارش انجام انسیوار زیآنال نتایج .10 جدول

 درجات آزادي مجموع مربعات مدل
میانگین 

 مربعات
 F Sig يآماره

 446/16 1 446/16 رگرسیون

ق 000/0  108/51 ا ده یب  148 624/47 ما
322/0 

 149 070/64 کل

نه ورا وآ ن بسته: عملکرد  وا یر   متغ

  

  و  نوآورانه عملکرد و سفارش انجام نیب یهمبستگ ضرایب .11 جدول

 هاي تحقیق)(مأخذ: یافته نوآورانه عملکرد و سفارش انجام ونیرگرس مدل یخروج

ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 تعیین

تعیین  ضریب 

 شدهلیتعد

انحراف معیار 

 خطا

دروبین 

 واتسون

507/0 257/0 252/0 56726/0 762/1 

 .T Sig ضرایب استانداردشده ضرایب غیراستاندارد مدل رگرسیونی

B انحراف معیار استاندارد Beta 

 جزء ثابت

 تالش سازمانی

694/1 

507/0 

283/0 

071/0 
978/5  

149/7  

507/0 

000/0 

000/0 

  ي فرعی دوم:فرضیه

0H : استان کرمانشاه تأثیر مثبت و معناداري ندارد. بانکپستعدم وجود خطا بر عملکرد نوآورانه در  

1H : استان کرمانشاه تأثیر مثبت و معناداري دارد. بانکپستعدم وجود خطا بر عملکرد نوآورانه در  

جدول  در 000/0داري ي فرعی دوم تحقیق، مقدار سطح معنیتحلیل رگرسیون براي بررسی فرضیه

از  یي دوربین واتسون نشاني مناسب بودن مدل رگرسیون است. آمارهدهندهآنالیز واریانس نشان
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یعنی عدم وجود خطا بر است،  شدهپذیرفته) H1بنابراین ادعاي تحقیق ( ؛استاستقالل اجزاء خطا 

دهد که نشان می شدهتعدیلدر این مدل ضریب تعیین  ه تأثیر مثبت و معناداري دارد.عملکرد نوآوران

ضریب تأثیر عدم  وشود درصد تغییرات عملکرد نوآورانه توسط انجام سفارش توضیح داده می 26

  شود:زیر نوشته می صورتبهبنابراین مدل رگرسیونی  ؛است 515/0وجود خطا بر عملکرد نوآورانه 

 نوآورانه=عملکرد 694/1+ 515/0 خطاعدم وجود 

 )قیتحق هايیافته: مأخذ( نوآورانه عملکرد و خطا وجود عدم انسیوار زیآنال جینتا .12 جدول

مجموع  مدل

 مربعات

درجات 

 آزادي

میانگین 

 مربعات

 F sigي آماره

 000/0 325/53 970/16 1 970/16 رگرسیون

ق ا ده یب  318/0 148 100/47 ما

 149 070/64 کل

نه ورا وآ ن بسته: عملکرد  وا یر   متغ

  

 )تحقیق هايیافتهمأخذ: ( نوآورانه عملکرد و خطا وجود عدم نیب یهمبستگ بیضرا .13 جدول

ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 تعیین

تعیین  ضریب 

 شدهلیتعد

ار  انحراف معی

 خطا

دروبین 

 واتسون

515/0 265/0 260/0 56413/0 684/1 

  

  

 )قیتحق هايیافته: مأخذ( نوآورانه عملکرد و خطا وجود عدم ونیرگرس مدل یخروج .14 جدول

مدل 

 رگرسیونی

ضرایب  راستانداردیغضرایب 

انداردشده  است

T sig 

B مع نحراف  د اریا ر دا ن ا ست Bet ا a 

 جزء ثابت

نی  تالش سازما

353/2 

377/0 

189/0 

052/0 

515/0 435/12 

302/7 

000/0 

000/0 

  ي فرعی سوم:فرضیه

0H : استان کرمانشاه تأثیر مثبت و معناداري ندارد. بانکپستظاهر دیداري بر عملکرد نوآورانه در  

1H : استان کرمانشاه تأثیر مثبت و معناداري دارد. بانکپستظاهر دیداري بر عملکرد نوآورانه در  

ي مناسب بودن مدل رگرسیون دهندهدر جدول آنالیز واریانس نشان 000/0داري مقدار سطح معنی

 )1H(و بنابراین ادعاي تحقیق  استستقالل اجزاء خطا ي دوربین واتسون نشان از ااست. آماره

در این مدل  رانه تأثیر مثبت و معناداري دارد.یعنی ظاهر دیداري بر عملکرد نوآواست،  شدهپذیرفته

درصد تغییرات عملکرد نوآورانه توسط انجام سفارش  12دهد که نشان می شدهتعدیلضریب تعیین 

بنابراین مدل  ؛است 355/0تأثیر ظاهر دیداري بر عملکرد نوآورانه  ضریب وشود توضیح داده می

  شود:زیر نوشته می صورتبهرگرسیونی 

  نوآورانه=عملکرد 694/1+ 355/0ظاهر دیداري 

 )قیتحق هايیافته: مأخذ( نوآورانه عملکرد و يدارید ظاهر انسیوار زیآنال نتایج .15 جدول

مجموع  مدل

 مربعات

درجات 

 آزادي

میانگین 

 مربعات

 F sig يآماره

 000/0 295/21 059/8 1 059/8 رگرسیون

اق  378/0 148 011/56 ماده یب

 149 070/64 کل

نه بسته: عملکرد نوآورا  متغیر وا

  )قیتحق هايیافته: مأخذ( نوآورانه عملکرد و يدارید ظاهر نیب یهمبستگ بیضرا .16 جدول

ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 تعیین

تعیین  ضریب 

 شدهلیتعد

ار  انحراف معی

 خطا

دروبین 

 واتسون

355/0 126/0 120/0 61519/0 657/1 

 )قیتحق هايیافته: مأخذ( نوآورانه عملکرد و يدارید ظاهر ونیرگرس مدل یخروج .17 جدول
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یعنی عدم وجود خطا بر است،  شدهپذیرفته) H1بنابراین ادعاي تحقیق ( ؛استاستقالل اجزاء خطا 

دهد که نشان می شدهتعدیلدر این مدل ضریب تعیین  ه تأثیر مثبت و معناداري دارد.عملکرد نوآوران

ضریب تأثیر عدم  وشود درصد تغییرات عملکرد نوآورانه توسط انجام سفارش توضیح داده می 26

  شود:زیر نوشته می صورتبهبنابراین مدل رگرسیونی  ؛است 515/0وجود خطا بر عملکرد نوآورانه 

 نوآورانه=عملکرد 694/1+ 515/0 خطاعدم وجود 

 )قیتحق هايیافته: مأخذ( نوآورانه عملکرد و خطا وجود عدم انسیوار زیآنال جینتا .12 جدول

مجموع  مدل

 مربعات

درجات 

 آزادي

میانگین 

 مربعات

 F sigي آماره

 000/0 325/53 970/16 1 970/16 رگرسیون

ق ا ده یب  318/0 148 100/47 ما

 149 070/64 کل

نه ورا وآ ن بسته: عملکرد  وا یر   متغ

  

 )تحقیق هايیافتهمأخذ: ( نوآورانه عملکرد و خطا وجود عدم نیب یهمبستگ بیضرا .13 جدول

ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 تعیین

تعیین  ضریب 

 شدهلیتعد

ار  انحراف معی

 خطا

دروبین 

 واتسون

515/0 265/0 260/0 56413/0 684/1 

  

  

 )قیتحق هايیافته: مأخذ( نوآورانه عملکرد و خطا وجود عدم ونیرگرس مدل یخروج .14 جدول

مدل 

 رگرسیونی

ضرایب  راستانداردیغضرایب 

انداردشده  است

T sig 

B مع نحراف  د اریا ر دا ن ا ست Bet ا a 

 جزء ثابت

نی  تالش سازما

353/2 

377/0 

189/0 

052/0 

515/0 435/12 

302/7 

000/0 

000/0 

  ي فرعی سوم:فرضیه

0H : استان کرمانشاه تأثیر مثبت و معناداري ندارد. بانکپستظاهر دیداري بر عملکرد نوآورانه در  

1H : استان کرمانشاه تأثیر مثبت و معناداري دارد. بانکپستظاهر دیداري بر عملکرد نوآورانه در  

ي مناسب بودن مدل رگرسیون دهندهدر جدول آنالیز واریانس نشان 000/0داري مقدار سطح معنی

 )1H(و بنابراین ادعاي تحقیق  استستقالل اجزاء خطا ي دوربین واتسون نشان از ااست. آماره

در این مدل  رانه تأثیر مثبت و معناداري دارد.یعنی ظاهر دیداري بر عملکرد نوآواست،  شدهپذیرفته

درصد تغییرات عملکرد نوآورانه توسط انجام سفارش  12دهد که نشان می شدهتعدیلضریب تعیین 

بنابراین مدل  ؛است 355/0تأثیر ظاهر دیداري بر عملکرد نوآورانه  ضریب وشود توضیح داده می

  شود:زیر نوشته می صورتبهرگرسیونی 

  نوآورانه=عملکرد 694/1+ 355/0ظاهر دیداري 

 )قیتحق هايیافته: مأخذ( نوآورانه عملکرد و يدارید ظاهر انسیوار زیآنال نتایج .15 جدول

مجموع  مدل

 مربعات

درجات 

 آزادي

میانگین 

 مربعات

 F sig يآماره

 000/0 295/21 059/8 1 059/8 رگرسیون

اق  378/0 148 011/56 ماده یب

 149 070/64 کل

نه بسته: عملکرد نوآورا  متغیر وا

  )قیتحق هايیافته: مأخذ( نوآورانه عملکرد و يدارید ظاهر نیب یهمبستگ بیضرا .16 جدول

ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 تعیین

تعیین  ضریب 

 شدهلیتعد

ار  انحراف معی

 خطا

دروبین 

 واتسون

355/0 126/0 120/0 61519/0 657/1 

 )قیتحق هايیافته: مأخذ( نوآورانه عملکرد و يدارید ظاهر ونیرگرس مدل یخروج .17 جدول
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ضرایب  راستانداردیغضرایب  مدل رگرسیونی

انداردشده  است

T sig. 

B رد دا ن ا ست ار ا معی نحراف  Bet ا a 

 جزء ثابت

نی  تالش سازما

019/2 

409/0 

366/0 

089/0 

355/0 512/5 

615/4 

000/0 

000/0 

  ي فرعی چهارمفرضیه

0H : استان کرمانشاه تأثیر مثبت و معناداري ندارد. بانکپستتصویر نام تجاري بر عملکرد نوآورانه در  

1H : استان کرمانشاه تأثیر مثبت و معناداري دارد. بانکپستتصویر نام تجاري بر عملکرد نوآورانه در  

ي مناسب بودن مدل رگرسیون دهندهدر جدول آنالیز واریانس نشان 000/0داري مقدار سطح معنی

 )1Hبنابراین ادعاي تحقیق ( ؛داردي دوربین واتسون نشان از استقالل اجزاء خطا است. آماره

در این  رانه تأثیر مثبت و معناداري دارد.عملکرد نوآویعنی تصویر نام تجاري بر است،  شدهپذیرفته

درصد تغییرات عملکرد نوآورانه توسط تصویر نام  14دهد که نشان می شدهتعدیلمدل ضریب تعیین 

 ؛است 385/0ضریب تأثیر تصویر نام تجاري بر عملکرد نوآورانه  وشود تجاري توضیح داده می

  شود:وشته میزیر ن صورتبهبنابراین مدل رگرسیونی 

  نوآورانه=عملکرد 694/1+ 385/0تصویر نام تجاري 

 )قیتحق هايیافته: مأخذ( نوآورانه عملکرد و يتجار نام انسیوار زیآنال جینتا .18 جدول

 .F sigي آماره میانگین مربعات درجات آزادي مجموع مربعات مدل

 000/0 690/25 476/9 1 476/9 رگرسیون

ق ا ده یب  369/0 148 594/54 ما

 149 070/64 کل

نه ورا وآ ن بسته: عملکرد  وا یر   متغ

 )قیتحق هايیافته: مأخذ( نوآورانه عملکرد و يتجار نام نیب یهمبستگ بیضرا .19 جدول

ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 تعیین

تعیین  ضریب 

 شدهلیتعد

ار  انحراف معی

 خطا

دروبین 

 واتسون

385/0 148/0 142/0 60735/0 699/1 

 )قیتحق هايیافته: مأخذ( نوآورانه عملکرد و يتجار نام ونیرگرس مدل خروجی .20 جدول

ضرایب  راستانداردیغضرایب  مدل رگرسیونی

انداردشده  است

T sig. 

B مع نحراف  د اریا ر دا ن ا ست Bet ا a 

 جزء ثابت

نی  تالش سازما

935/2 

226/0 

157/0 

045/0 

385/0 638/18 

069/5 

000/0 

000/0 

ي کاري جهت مطالعه شناسی شامل جنسیت، تحصیالت، واحد سازمانی، سابقهمتغیرهاي جمعیت

متغیر جنسیت شامل دو گروه مرد و زن بوده از  ازآنجاکهقرار گرفتند.  بررسی موردها تفاوت در پاسخ

هاي دور گروه استفاده گردید که نتایج آن اي مستقل براي بررسی تفاوت پاسخآزمون تی دو نمونه

شناسی شود. سایر متغیرهاي جمعیتهاي مردان و زنان دیده نمیبود یعنی تفاوتی در پاسخدار نمعنی

 بررسی مورد طرفهیکشدند با استفاده از آنالیز واریانس به علت اینکه بیش از دو گروه را شامل می

 قرار گرفتند. این نتایج براي گروه متفاوت پاسخگو بر اساس سطح تحصیالت تفاوت در پاسخ به

هاي پسین نشان از تفاوت بین گروه داراي هاي عملکرد نوآورانه را نشان داد که آزمونگویه

  تحصیالت کاردانی و کمتر بوده است.

  

ی (مأخذ: لیتحص مدرك اساس بر انیگوپاسخ تفاوت یبررس برابر طرفهکی انسیوار زیآنال .21 جدول

 تحقیق) يهاافتهی

مجموع   متغیرهاي تحقیق

  مربعات

 درجه

  آزادي

میانگین 

  مربعات

سطح معنی  fآماره 

  داري

تالش 

  سازمانی

 015/0* 27/2  462/1  2  92/2  بین گروهی

  339/0  142  17/48  یگروهدرون

  144  095/51  کل

عملکرد 

ه ن ورا وآ   ن

106/0  31/4  977/0  2  95/1  بین گروهی  

  429/0  142  94/60  یگروهدرون

  144  89/62  کل

ي برابري واریانس براي تالش داري در آزمون برابري واریانس نشان از پذیرش فرضیهسطح معنی

بنابراین  ؛ها برابر نیستسازمانی و رد آن براي عملکرد نوآورانه دارد یعنی براي این متغیر واریانس

خواهد شد. نتایج استفاده  Dunnett T 3براي تحلیل بعدي یعنی یافتن گروه متفاوت از آزمون پسین 
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ضرایب  راستانداردیغضرایب  مدل رگرسیونی

انداردشده  است

T sig. 

B رد دا ن ا ست ار ا معی نحراف  Bet ا a 

 جزء ثابت

نی  تالش سازما

019/2 

409/0 

366/0 

089/0 

355/0 512/5 

615/4 

000/0 

000/0 

  ي فرعی چهارمفرضیه

0H : استان کرمانشاه تأثیر مثبت و معناداري ندارد. بانکپستتصویر نام تجاري بر عملکرد نوآورانه در  

1H : استان کرمانشاه تأثیر مثبت و معناداري دارد. بانکپستتصویر نام تجاري بر عملکرد نوآورانه در  

ي مناسب بودن مدل رگرسیون دهندهدر جدول آنالیز واریانس نشان 000/0داري مقدار سطح معنی

 )1Hبنابراین ادعاي تحقیق ( ؛داردي دوربین واتسون نشان از استقالل اجزاء خطا است. آماره

در این  رانه تأثیر مثبت و معناداري دارد.عملکرد نوآویعنی تصویر نام تجاري بر است،  شدهپذیرفته

درصد تغییرات عملکرد نوآورانه توسط تصویر نام  14دهد که نشان می شدهتعدیلمدل ضریب تعیین 

 ؛است 385/0ضریب تأثیر تصویر نام تجاري بر عملکرد نوآورانه  وشود تجاري توضیح داده می

  شود:وشته میزیر ن صورتبهبنابراین مدل رگرسیونی 

  نوآورانه=عملکرد 694/1+ 385/0تصویر نام تجاري 

 )قیتحق هايیافته: مأخذ( نوآورانه عملکرد و يتجار نام انسیوار زیآنال جینتا .18 جدول

 .F sigي آماره میانگین مربعات درجات آزادي مجموع مربعات مدل

 000/0 690/25 476/9 1 476/9 رگرسیون

ق ا ده یب  369/0 148 594/54 ما

 149 070/64 کل

نه ورا وآ ن بسته: عملکرد  وا یر   متغ

 )قیتحق هايیافته: مأخذ( نوآورانه عملکرد و يتجار نام نیب یهمبستگ بیضرا .19 جدول

ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 تعیین

تعیین  ضریب 

 شدهلیتعد

ار  انحراف معی

 خطا

دروبین 

 واتسون

385/0 148/0 142/0 60735/0 699/1 

 )قیتحق هايیافته: مأخذ( نوآورانه عملکرد و يتجار نام ونیرگرس مدل خروجی .20 جدول

ضرایب  راستانداردیغضرایب  مدل رگرسیونی

انداردشده  است

T sig. 

B مع نحراف  د اریا ر دا ن ا ست Bet ا a 

 جزء ثابت

نی  تالش سازما

935/2 

226/0 

157/0 

045/0 

385/0 638/18 

069/5 

000/0 

000/0 

ي کاري جهت مطالعه شناسی شامل جنسیت، تحصیالت، واحد سازمانی، سابقهمتغیرهاي جمعیت

متغیر جنسیت شامل دو گروه مرد و زن بوده از  ازآنجاکهقرار گرفتند.  بررسی موردها تفاوت در پاسخ

هاي دور گروه استفاده گردید که نتایج آن اي مستقل براي بررسی تفاوت پاسخآزمون تی دو نمونه

شناسی شود. سایر متغیرهاي جمعیتهاي مردان و زنان دیده نمیبود یعنی تفاوتی در پاسخدار نمعنی

 بررسی مورد طرفهیکشدند با استفاده از آنالیز واریانس به علت اینکه بیش از دو گروه را شامل می

 قرار گرفتند. این نتایج براي گروه متفاوت پاسخگو بر اساس سطح تحصیالت تفاوت در پاسخ به

هاي پسین نشان از تفاوت بین گروه داراي هاي عملکرد نوآورانه را نشان داد که آزمونگویه

  تحصیالت کاردانی و کمتر بوده است.

  

ی (مأخذ: لیتحص مدرك اساس بر انیگوپاسخ تفاوت یبررس برابر طرفهکی انسیوار زیآنال .21 جدول

 تحقیق) يهاافتهی

مجموع   متغیرهاي تحقیق

  مربعات

 درجه

  آزادي

میانگین 

  مربعات

سطح معنی  fآماره 

  داري

تالش 

  سازمانی

 015/0* 27/2  462/1  2  92/2  بین گروهی

  339/0  142  17/48  یگروهدرون

  144  095/51  کل

عملکرد 

ه ن ورا وآ   ن

106/0  31/4  977/0  2  95/1  بین گروهی  

  429/0  142  94/60  یگروهدرون

  144  89/62  کل

ي برابري واریانس براي تالش داري در آزمون برابري واریانس نشان از پذیرش فرضیهسطح معنی

بنابراین  ؛ها برابر نیستسازمانی و رد آن براي عملکرد نوآورانه دارد یعنی براي این متغیر واریانس

خواهد شد. نتایج استفاده  Dunnett T 3براي تحلیل بعدي یعنی یافتن گروه متفاوت از آزمون پسین 



تحقیقات دمرییت نوین خاتم، دورۀ 1، شمارۀ 2
136

تالش سازمانی در گروه داراي مدرك تحصیلی  سؤاالتاین آزمون نیز نشان از تفاوت در پاسخ به 

  .استکاردانی و کمتر 

  )تحقیق هايیافتهها (مأخذ: سانیوار يبرابر يبرا Levene آزمون .22 جدول

Levene  Sigآماره    .  

نی   403/0  81/6  تالش سازما

ه ن ورا وآ ن   001/0  91/0  عملکرد 

  )تحقیق هايیافتهمأخذ: ( ، براي یافتن گروه متفاوتDunnett T 3 نیپس آزمون جینتا .23 جدول 

انحراف   تالش سازمانی

ار   معی

Sig اطمینان   .   درصد 95فاصله 

  حد باال  حد پایین

و کمتر نی  دا اسی  کار   5479/0  0502/0  013/0  10/0  کارشن

ارشد اسی    3242/0  - 2817/0  997/0  12/0  کارشن

اسی ر  کارشن و کمت نی  دا   - 5479/0  - 0502/0  013/0  10/0  کار

ارشد اسی    0118/0  - 5674/0  063/0  11/0  کارشن

ارشد اسی  ر  کارشن و کمت نی  دا   2817/0  - 3242/0  997/0  12/0  کار

اسی   0118/0  - 5674/0  063/0  11/0  کارشن

پاسخگویان بر اساس واحد سازمانی هاي براي بررسی تفاوت دیدگاه طرفهیکنتایج آنالیز واریانس 

 سازمانی در افرادي است که در شعبتالش  سؤاالتدار بین پاسخ به ها نشان از وجود تفاوت معنیآن

  .هایی که در دفاتر خدمات بانکی مشغول به کار هستندکنند و آنفعالیت می

-افتهی: مأخذ( یسازمان واحد اساس بر انیگوپاسخ تفاوت یبررس يبرا طرفهیک انسیوار آنالیز .24 جدول

  )قیتحق يها

مجموع   متغیرهاي تحقیق

  مربعات

میانگین   درجه آزادي

  مربعات

آماره 

f  

  سطح 

  داريمعنی

 004/0* 58/4  54/1  3  64/4  بین گروهی  تالش سازمانی

  338/0  138  61/4  یگروهدرون

  141  25/51  کل

  

  )قیتحق يهاافتهی: مأخذ( انسیوار يبرابر يهیفرض آزمون يبرا Levene آزمون .25 جدول

Levene  Sigآماره    .  

نی   267/0  33/1  تالش سازما

ه ن ورا وآ ن   027/0*  22/3  عملکرد 

ي برابري واریانس براي تالش نشان از پذیرش فرضیهداري در آزمون برابري واریانس سطح معنی

بنابراین  ؛ها برابر نیستسازمانی و رد آن براي عملکرد نوآورانه دارد یعنی براي این متغیر واریانس

- استفاده می LSDاز آزمون پسین  براي تحلیل بعدي یعنی یافتن گروه متفاوت براي تالش سازمانی

هاي کارکنان نی نشان از وجود تفاوت در دیدگاهبراي تالش سازما LSDشود. نتایج آزمون پسین 

  .داردو دفاتر بانکی  کارکنان شعب ستاد سرپرستی با

  تحقیق هايیافته: مأخذ متفاوت، گروه یافتن براي LSD پسین آزمون نتایج .26 جدول

ار  تالش سازمانی Sig  انحراف معی اطمینان   .   درصد 95فاصله 

  حد باال  حد پایین

اد سرپرستی   6396/0  1077/0  006/0  13/0  شعبه  ست

نکی ا ب تر  ا   - 6396/0  - 1077/0  010/0  12/0  دف

اد سرپرستی  شعبه   - 5479/0  - 0502/0  006/0  42/0  ست

نکی ا ب تر  ا   1771/0  - 2848/0  645/0  13/0  دف

نکی ا ب تر  ا اد سرپرستی  دف   - 0778/0  - 5607/0  010/0  11/0  ست

  2848/0  - 1771/0  645/0  42/0  شعبه

ضرایب  ها دارد. از بیني آننتایج حاصل از بررسی فرضیات فرعی تحقیق نشان از پذیرفته شدن همه

همبستگی عدم وجود خطا بیشترین تأثیر را بر عملکرد نوآورانه دارد. سایر ابعاد عملکرد نوآورانه از 

-همچنین نتایج نشان .استانجام سفارش، تصویر برند و ظاهر دیداري  لحاظ شدت رابطه به ترتیب

هاي سازمانی تأثیر مثبت و معناداري در یعنی تالش استي اصلی تحقیق ي پذیرش فرضیهدهنده

  دهد.تغییر در عملکرد نوآورانه را توضیح می درصد 36 سازمانیبهبود عملکرد نوآورانه دارد و تالش 

عملکرد 

نه   نوآورا

  053/0*  80/4  011/2  3  03/6  بین گروهی

  418/0  138  74/57  یگروهدرون

  141  77/63  کل
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تالش سازمانی در گروه داراي مدرك تحصیلی  سؤاالتاین آزمون نیز نشان از تفاوت در پاسخ به 

  .استکاردانی و کمتر 

  )تحقیق هايیافتهها (مأخذ: سانیوار يبرابر يبرا Levene آزمون .22 جدول

Levene  Sigآماره    .  

نی   403/0  81/6  تالش سازما

ه ن ورا وآ ن   001/0  91/0  عملکرد 

  )تحقیق هايیافتهمأخذ: ( ، براي یافتن گروه متفاوتDunnett T 3 نیپس آزمون جینتا .23 جدول 

انحراف   تالش سازمانی

ار   معی

Sig اطمینان   .   درصد 95فاصله 

  حد باال  حد پایین

و کمتر نی  دا اسی  کار   5479/0  0502/0  013/0  10/0  کارشن

ارشد اسی    3242/0  - 2817/0  997/0  12/0  کارشن

اسی ر  کارشن و کمت نی  دا   - 5479/0  - 0502/0  013/0  10/0  کار

ارشد اسی    0118/0  - 5674/0  063/0  11/0  کارشن

ارشد اسی  ر  کارشن و کمت نی  دا   2817/0  - 3242/0  997/0  12/0  کار

اسی   0118/0  - 5674/0  063/0  11/0  کارشن

پاسخگویان بر اساس واحد سازمانی هاي براي بررسی تفاوت دیدگاه طرفهیکنتایج آنالیز واریانس 

 سازمانی در افرادي است که در شعبتالش  سؤاالتدار بین پاسخ به ها نشان از وجود تفاوت معنیآن

  .هایی که در دفاتر خدمات بانکی مشغول به کار هستندکنند و آنفعالیت می

-افتهی: مأخذ( یسازمان واحد اساس بر انیگوپاسخ تفاوت یبررس يبرا طرفهیک انسیوار آنالیز .24 جدول

  )قیتحق يها

مجموع   متغیرهاي تحقیق

  مربعات

میانگین   درجه آزادي

  مربعات

آماره 

f  

  سطح 

  داريمعنی

 004/0* 58/4  54/1  3  64/4  بین گروهی  تالش سازمانی

  338/0  138  61/4  یگروهدرون

  141  25/51  کل

  

  )قیتحق يهاافتهی: مأخذ( انسیوار يبرابر يهیفرض آزمون يبرا Levene آزمون .25 جدول

Levene  Sigآماره    .  

نی   267/0  33/1  تالش سازما

ه ن ورا وآ ن   027/0*  22/3  عملکرد 

ي برابري واریانس براي تالش نشان از پذیرش فرضیهداري در آزمون برابري واریانس سطح معنی

بنابراین  ؛ها برابر نیستسازمانی و رد آن براي عملکرد نوآورانه دارد یعنی براي این متغیر واریانس

- استفاده می LSDاز آزمون پسین  براي تحلیل بعدي یعنی یافتن گروه متفاوت براي تالش سازمانی

هاي کارکنان نی نشان از وجود تفاوت در دیدگاهبراي تالش سازما LSDشود. نتایج آزمون پسین 

  .داردو دفاتر بانکی  کارکنان شعب ستاد سرپرستی با

  تحقیق هايیافته: مأخذ متفاوت، گروه یافتن براي LSD پسین آزمون نتایج .26 جدول

ار  تالش سازمانی Sig  انحراف معی اطمینان   .   درصد 95فاصله 

  حد باال  حد پایین

اد سرپرستی   6396/0  1077/0  006/0  13/0  شعبه  ست

نکی ا ب تر  ا   - 6396/0  - 1077/0  010/0  12/0  دف

اد سرپرستی  شعبه   - 5479/0  - 0502/0  006/0  42/0  ست

نکی ا ب تر  ا   1771/0  - 2848/0  645/0  13/0  دف

نکی ا ب تر  ا اد سرپرستی  دف   - 0778/0  - 5607/0  010/0  11/0  ست

  2848/0  - 1771/0  645/0  42/0  شعبه

ضرایب  ها دارد. از بیني آننتایج حاصل از بررسی فرضیات فرعی تحقیق نشان از پذیرفته شدن همه

همبستگی عدم وجود خطا بیشترین تأثیر را بر عملکرد نوآورانه دارد. سایر ابعاد عملکرد نوآورانه از 

-همچنین نتایج نشان .استانجام سفارش، تصویر برند و ظاهر دیداري  لحاظ شدت رابطه به ترتیب

هاي سازمانی تأثیر مثبت و معناداري در یعنی تالش استي اصلی تحقیق ي پذیرش فرضیهدهنده

  دهد.تغییر در عملکرد نوآورانه را توضیح می درصد 36 سازمانیبهبود عملکرد نوآورانه دارد و تالش 

عملکرد 

نه   نوآورا

  053/0*  80/4  011/2  3  03/6  بین گروهی

  418/0  138  74/57  یگروهدرون

  141  77/63  کل
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 مدل مفهومی تحقیق .4کل ش

 گیرينتیجهبحث و 

هاي فرعی پذیرش ي اصلی تحقیق و فرضیهدهد فرضیههاي پژوهش نشان مییافته

نه شده ند و عدم وجود خطا و انجام سفارشات بیشترین تأثیر را بر عملکرد نوآورا ا

  است. قرارگرفته مورداشارهخالصه  طوربهدارند. در جدول زیر فرضیات تحقیق 

  
  نتایج فرضیات تحقیق خالصه .27 جدول

  نتیجه  اصلی فرضیه

 تأیید  معناداري دارد.هاي سازمانی در بهبود عملکرد نوآورانه تأثیر مثبت و تالش  1

   هاي فرعیفرضیه

 تأیید  عدم وجود خطا بر عملکرد نوآورانه تأثیر مثبت و معناداري دارد.  1

 تأیید  انجام سفارش بر عملکرد نوآورانه تأثیر مثبت و معناداري دارد.  2

 تأیید  تصویر برند بر عملکرد نوآورانه تأثیر مثبت و معناداري دارد.  3

 تأیید  بر عملکرد نوآورانه تأثیر مثبت و معناداري دارد. ظاهر دیداري  4

  

 عدم وجود خطا

 يداریظاهر د

 تصویر نام تجاري

 سفارشانجام 

هاي تالش

 سازمانی

عملکرد 

 نوآورانه

ایران انجام سفارش بر عملکرد نوآورانه تأثیر مثبت و معناداري دارد  بانکپستتوان گفت در پس می

هاي مهم در کاهش ریسک و افزایش اعتماد کنندهزیرا انجام سفارشات ممکن است یکی از تعیین

مشتري و زمان پاسخگویی را  منديو پژوهشگرانی مانند ثامهاین رضایت) 2014شوکال،آنالین باشد (

باید گفت میزان تأثیرگذاري عدم وجود خطا بر عملکرد اند. از متغیرهاي عملکرد نوآورانه دانسته

به اذعان محققان خطاهاي سازمانی نتایج مثبتی چون یادگیري، نوآورانه بیشتر از حد متوسط است. 

عد بُ  این). 2009؛ هومسما و همکاران،2000ون دیک،(انعطاف سازمان را در پی دارند نوآوري و قابلیت 

عدم وجود خطا نشان از  .)2014،شوکال( شودمی از تالش سازمانی سبب ایجاد اعتماد در مشتریان نیز

 عنوانبهرا  ) آن1387هاي فردي و جمعی سازمان در راه دستیابی به اهداف است که ثامهاین (تالش

بر  میزان تأثیرگذاري ظاهر دیداريدانند. ها میهاي نوآورانه بودن عملکرد افراد و تیمکی از شاخصی

)، 1388( همکارانصفري و تحقیقات هاي یافتهمطابق . استکمتر از حد متوسط  عملکرد نوآورانه

لحاظ هاي ظاهري در جهت جذب و حفظ مشتریان عوامل مرتبط با ویژگی اهمیت) 2014( شوکال

ي خدمات به مشتریان از طریق توجه به انواع شده است، بدیهی است ارتقاي کیفیت و بهبود ارائه

ظاهري ها و محسوسات این ویژگیگردد و ي خدمات و نوآوري در طراحی میسر مینوآوري در ارائه

ازمان است بر اعتماد مشتریان مؤثر بوده و اعتماد و رضایت مشتري نشان از نوآورانه عمل کردن س

. تصویر نام است). میزان تأثیر تصویر برند بر عملکرد نوآورانه کمتر از حد متوسط 1387(ثامهاین،

تجاري جزء الینفک بازاریابی است که در آن مشتریان کیفیت محصوالت را بر طبق تصویر نام 

که عملکرد  انددادهدهند. تحقیقات قبلی نشان کنند و سپس رفتار خرید را بروز میتجاري استنباط می

هاي جدید که سازمان و پروژه شدهثبتهاي نوآورانه اغلب با بررسی تعداد دستاوردهاي آشکار، گزارش

همچنین مقایسه کیفیت و کارکرد محصوالت  ؛شودمیگیرد تعیین در روال کاري خود بر عهده می

سازمان است و شهرت و وجهه در نوآورانه عمل کردن  دهندهنشانجدید و فرایندهاي نو با رقبا نیز 

، به نقل از محمودي و 2011 هونگاست ( بارهدراین کنندهتعیینعوامل  ازجملهبازار نیز 

ها بوده و ي این دسته از فعالیتدربرگیرنده ). در این تحقیق نیز ابعاد تالش سازمانی2012همکاران،

ي اصلی با تحقیقات قبلی دارد. رضیهاثر مثبت آن بر عملکرد نوآورانه نشان از همخوانی نتایج ف

مناسب است اما وضعیت موجود نباید موجب توقف  بانکپستها در در کل سطح تالش باوجوداینکه

مواردي مانند رقابت روزافزون در ارائه خدمات بانکی نیازمند توجه فزاینده به  .هاي مؤثر گرددتالش

ایران براي رقابت با  بانکپستشوند که و یا تغییرات مداوم تکنولوژي و محیط باعث می استنوآوري 



139 تأثیرگذاری تالش های سازمانی ...

  

 

  

  

  

  

  

  

 مدل مفهومی تحقیق .4کل ش
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هاي فرعی پذیرش ي اصلی تحقیق و فرضیهدهد فرضیههاي پژوهش نشان مییافته

نه شده ند و عدم وجود خطا و انجام سفارشات بیشترین تأثیر را بر عملکرد نوآورا ا

  است. قرارگرفته مورداشارهخالصه  طوربهدارند. در جدول زیر فرضیات تحقیق 

  
  نتایج فرضیات تحقیق خالصه .27 جدول

  نتیجه  اصلی فرضیه

 تأیید  معناداري دارد.هاي سازمانی در بهبود عملکرد نوآورانه تأثیر مثبت و تالش  1

   هاي فرعیفرضیه

 تأیید  عدم وجود خطا بر عملکرد نوآورانه تأثیر مثبت و معناداري دارد.  1

 تأیید  انجام سفارش بر عملکرد نوآورانه تأثیر مثبت و معناداري دارد.  2

 تأیید  تصویر برند بر عملکرد نوآورانه تأثیر مثبت و معناداري دارد.  3

 تأیید  بر عملکرد نوآورانه تأثیر مثبت و معناداري دارد. ظاهر دیداري  4

  

 عدم وجود خطا

 يداریظاهر د

 تصویر نام تجاري

 سفارشانجام 

هاي تالش

 سازمانی

عملکرد 

 نوآورانه

ایران انجام سفارش بر عملکرد نوآورانه تأثیر مثبت و معناداري دارد  بانکپستتوان گفت در پس می

هاي مهم در کاهش ریسک و افزایش اعتماد کنندهزیرا انجام سفارشات ممکن است یکی از تعیین

مشتري و زمان پاسخگویی را  منديو پژوهشگرانی مانند ثامهاین رضایت) 2014شوکال،آنالین باشد (

باید گفت میزان تأثیرگذاري عدم وجود خطا بر عملکرد اند. از متغیرهاي عملکرد نوآورانه دانسته

به اذعان محققان خطاهاي سازمانی نتایج مثبتی چون یادگیري، نوآورانه بیشتر از حد متوسط است. 

عد بُ  این). 2009؛ هومسما و همکاران،2000ون دیک،(انعطاف سازمان را در پی دارند نوآوري و قابلیت 

عدم وجود خطا نشان از  .)2014،شوکال( شودمی از تالش سازمانی سبب ایجاد اعتماد در مشتریان نیز

 عنوانبهرا  ) آن1387هاي فردي و جمعی سازمان در راه دستیابی به اهداف است که ثامهاین (تالش

بر  میزان تأثیرگذاري ظاهر دیداريدانند. ها میهاي نوآورانه بودن عملکرد افراد و تیمکی از شاخصی

)، 1388( همکارانصفري و تحقیقات هاي یافتهمطابق . استکمتر از حد متوسط  عملکرد نوآورانه

لحاظ هاي ظاهري در جهت جذب و حفظ مشتریان عوامل مرتبط با ویژگی اهمیت) 2014( شوکال

ي خدمات به مشتریان از طریق توجه به انواع شده است، بدیهی است ارتقاي کیفیت و بهبود ارائه

ظاهري ها و محسوسات این ویژگیگردد و ي خدمات و نوآوري در طراحی میسر مینوآوري در ارائه

ازمان است بر اعتماد مشتریان مؤثر بوده و اعتماد و رضایت مشتري نشان از نوآورانه عمل کردن س

. تصویر نام است). میزان تأثیر تصویر برند بر عملکرد نوآورانه کمتر از حد متوسط 1387(ثامهاین،

تجاري جزء الینفک بازاریابی است که در آن مشتریان کیفیت محصوالت را بر طبق تصویر نام 

که عملکرد  انددادهدهند. تحقیقات قبلی نشان کنند و سپس رفتار خرید را بروز میتجاري استنباط می

هاي جدید که سازمان و پروژه شدهثبتهاي نوآورانه اغلب با بررسی تعداد دستاوردهاي آشکار، گزارش

همچنین مقایسه کیفیت و کارکرد محصوالت  ؛شودمیگیرد تعیین در روال کاري خود بر عهده می

سازمان است و شهرت و وجهه در نوآورانه عمل کردن  دهندهنشانجدید و فرایندهاي نو با رقبا نیز 

، به نقل از محمودي و 2011 هونگاست ( بارهدراین کنندهتعیینعوامل  ازجملهبازار نیز 

ها بوده و ي این دسته از فعالیتدربرگیرنده ). در این تحقیق نیز ابعاد تالش سازمانی2012همکاران،

ي اصلی با تحقیقات قبلی دارد. رضیهاثر مثبت آن بر عملکرد نوآورانه نشان از همخوانی نتایج ف

مناسب است اما وضعیت موجود نباید موجب توقف  بانکپستها در در کل سطح تالش باوجوداینکه

مواردي مانند رقابت روزافزون در ارائه خدمات بانکی نیازمند توجه فزاینده به  .هاي مؤثر گرددتالش

ایران براي رقابت با  بانکپستشوند که و یا تغییرات مداوم تکنولوژي و محیط باعث می استنوآوري 



تحقیقات دمرییت نوین خاتم، دورۀ 1، شمارۀ 2
140

هایی که موجب بهبود عملکرد نوآورانه خواهد شد ها و مؤسسات مالی و اعتباري به تالشسایر بانک

ود عد عدم وجبا توجه به اینکه بیشترین میزان تأثیرگذاري مربوط به بُ توجه بیشتري مصروف دارد.

هاي خود در این زمینه همت بیشتري ایران باید براي تالش بانکپست استدر عملکرد نوآورانه  خطا

هاي آموزشی مرتبط با خطاهاي رایج با توجه به سمت و رده برگزاري دوره مثالعنوانبه .دارد مبذول

شرایطی که کارکنان ها و همچنین ایجاد هاي جلوگیري از بروز این خطاها و اصالح آنفعالیت و راه

ها را با یکدیگر به اشتراك بگذارند و یا بیان کنند و دیدگاه راحتیبهبتوانند خطاهاي صورت گرفته را 

جمعی براي  صورتبهبیان شود و یا  راحتیبهتوسط کارکنان  دادهرخحتی ایجاد فضایی که خطاهاي 

با توجه به  ه را تحت تأثیر قرار دهد.تواند عملکرد نوآورانمی جبران خطاهاي سنگین بحث نمایند،

ایران اگر  بانکپستگردد عد انجام سفارش در عملکرد نوآورانه پیشنهاد میتأثیرگذاري باالي بُ

هاي جدید در باید به این بعد بیشتر توجه نماید و از ایده استخواهان بهبود عملکرد نوآورانه خود 

براي انجام سفارش مشتریان تمهیداتی اندیشیده  مثال انعنوبهراستاي ارتقاي این متغیر بهره گیرد 

اي میزان دوره صورتبهمثالً  ؛ترین زمان ممکن و با کمترین ریسک انجام شودشود که در کوتاه

با توجه به تأثیرگذاري تصویر قرار گیرد.  موردبررسیرضایت مشتریان از زمان و نحوه انجام سفارشات 

براي آنکه برند خود را از سایر برندهاي ایران  بانکپستگردد پیشنهاد میبرند در عملکرد نوآورانه 

مثًال  ؛دهد توجه نمایدبانکی متمایز نماید به ابعادي که ادراك مشتریان را از برند تحت تأثیر قرار می

 .ایران در میان مشتریان بیشتر نماید بانکپستهاي بازاریابی خود را براي برجسته کردن برند تالش

هاي گردد براي انتخاب ویژگیبا توجه به تأثیرگذاري ظاهر دیداري در عملکرد نوآورانه پیشنهاد می

هاي موقعیتی مانند پوشش، رفتار کارکنان با همکاران و مشتریان و یا ویژگی دركقابلظاهري و 

نسبتًا  ها ظاهر دیداريمکان، نما و ... توجه بیشتري صرف شود هرچند در پاسخ لحاظ ازشعب 

و سایر  سرپرستی ستادبین پاسخگویان  دارمعنیبا توجه به وجود تفاوت وضعیت مطلوبی دارد. 

 يدهندهارائهایران نظرات سایر کارکنان در شعب و دفاتر  بانکپستگردد کارکنان، پیشنهاد می

 باوجودآنکه در کل متناسب با حوزه این تحقیق مشارکت دهند. هايگیريتصمیمخدمات بانکی را در 

ایران باید در  بانکپستست ا در بین ابعاد تالش سازمانی تصویر نام تجاري کمترین میانگین را دارا

میزان تأثیرگذاري این بعد بر  ازآنجاکهجهت بهبود وضعیت این متغیر تالش بیشتري داشته باشد اما 

ایران  بانکپستود تصویر برند در جهت بهب گذاريسرمایهعملکرد نوآورانه کمتر از سایر ابعاد است 

نباید سازمان را از سایر ابعاد تالش سازمانی غافل نماید. در بین ابعاد عملکرد نوآورانه نیز وضعیت 

 است؛ها از مطلوبیت کمتري برخوردار نسبت به سایر مؤلفه گذاريسرمایهي کاهش ریسک مؤلفه

خود تمهیداتی بیندیشد که  هايگذاريسرمایهریسک ایران باید در جهت کاهش  بانکپستبنابراین 

توان به تعداد کم افراد پاسخگو هاي پژوهش میاز محدودیت بتواند عملکرد نوآورانه خود را ارتقا دهد.

است  شدهانجامکرمانشاه  بانکپستدر دفاتر ارائه خدمات بانکی اشاره نمود. همچنین این تحقیق در 

 پذیريتعمیمنبوده است که این مسئله باعث ایجاد محدودیت در  در دسترس محقق هااستانو سایر 

شود محققان بعدي به شناسایی متغیرهاي نتایج این تحقیق به کل کشور شده است. پیشنهاد می

ي فعالیت در صنعت بانکداري و خدمات مالی بپردازند. همچنین با توجه معرف عملکرد نوآورانه، ویژه

هاي سازمانی محققان بعدي بیشتر به این مفهوم بپردازند که یکی از این به جدید بودن مفهوم تالش

هاي فعال در بخش خصوصی و دولتی از لحاظ تالش سازمانی و یا تواند مقایسه بانکپیشنهادات می

  عملکرد نوآورانه باشد.
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هایی که موجب بهبود عملکرد نوآورانه خواهد شد ها و مؤسسات مالی و اعتباري به تالشسایر بانک

ود عد عدم وجبا توجه به اینکه بیشترین میزان تأثیرگذاري مربوط به بُ توجه بیشتري مصروف دارد.

هاي خود در این زمینه همت بیشتري ایران باید براي تالش بانکپست استدر عملکرد نوآورانه  خطا

هاي آموزشی مرتبط با خطاهاي رایج با توجه به سمت و رده برگزاري دوره مثالعنوانبه .دارد مبذول

شرایطی که کارکنان ها و همچنین ایجاد هاي جلوگیري از بروز این خطاها و اصالح آنفعالیت و راه

ها را با یکدیگر به اشتراك بگذارند و یا بیان کنند و دیدگاه راحتیبهبتوانند خطاهاي صورت گرفته را 

جمعی براي  صورتبهبیان شود و یا  راحتیبهتوسط کارکنان  دادهرخحتی ایجاد فضایی که خطاهاي 

با توجه به  ه را تحت تأثیر قرار دهد.تواند عملکرد نوآورانمی جبران خطاهاي سنگین بحث نمایند،

ایران اگر  بانکپستگردد عد انجام سفارش در عملکرد نوآورانه پیشنهاد میتأثیرگذاري باالي بُ

هاي جدید در باید به این بعد بیشتر توجه نماید و از ایده استخواهان بهبود عملکرد نوآورانه خود 

براي انجام سفارش مشتریان تمهیداتی اندیشیده  مثال انعنوبهراستاي ارتقاي این متغیر بهره گیرد 

اي میزان دوره صورتبهمثالً  ؛ترین زمان ممکن و با کمترین ریسک انجام شودشود که در کوتاه

با توجه به تأثیرگذاري تصویر قرار گیرد.  موردبررسیرضایت مشتریان از زمان و نحوه انجام سفارشات 

براي آنکه برند خود را از سایر برندهاي ایران  بانکپستگردد پیشنهاد میبرند در عملکرد نوآورانه 

مثًال  ؛دهد توجه نمایدبانکی متمایز نماید به ابعادي که ادراك مشتریان را از برند تحت تأثیر قرار می

 .ایران در میان مشتریان بیشتر نماید بانکپستهاي بازاریابی خود را براي برجسته کردن برند تالش

هاي گردد براي انتخاب ویژگیبا توجه به تأثیرگذاري ظاهر دیداري در عملکرد نوآورانه پیشنهاد می

هاي موقعیتی مانند پوشش، رفتار کارکنان با همکاران و مشتریان و یا ویژگی دركقابلظاهري و 

نسبتًا  ها ظاهر دیداريمکان، نما و ... توجه بیشتري صرف شود هرچند در پاسخ لحاظ ازشعب 

و سایر  سرپرستی ستادبین پاسخگویان  دارمعنیبا توجه به وجود تفاوت وضعیت مطلوبی دارد. 

 يدهندهارائهایران نظرات سایر کارکنان در شعب و دفاتر  بانکپستگردد کارکنان، پیشنهاد می

 باوجودآنکه در کل متناسب با حوزه این تحقیق مشارکت دهند. هايگیريتصمیمخدمات بانکی را در 

ایران باید در  بانکپستست ا در بین ابعاد تالش سازمانی تصویر نام تجاري کمترین میانگین را دارا

میزان تأثیرگذاري این بعد بر  ازآنجاکهجهت بهبود وضعیت این متغیر تالش بیشتري داشته باشد اما 

ایران  بانکپستود تصویر برند در جهت بهب گذاريسرمایهعملکرد نوآورانه کمتر از سایر ابعاد است 

نباید سازمان را از سایر ابعاد تالش سازمانی غافل نماید. در بین ابعاد عملکرد نوآورانه نیز وضعیت 

 است؛ها از مطلوبیت کمتري برخوردار نسبت به سایر مؤلفه گذاريسرمایهي کاهش ریسک مؤلفه

خود تمهیداتی بیندیشد که  هايگذاريسرمایهریسک ایران باید در جهت کاهش  بانکپستبنابراین 

توان به تعداد کم افراد پاسخگو هاي پژوهش میاز محدودیت بتواند عملکرد نوآورانه خود را ارتقا دهد.

است  شدهانجامکرمانشاه  بانکپستدر دفاتر ارائه خدمات بانکی اشاره نمود. همچنین این تحقیق در 

 پذیريتعمیمنبوده است که این مسئله باعث ایجاد محدودیت در  در دسترس محقق هااستانو سایر 

شود محققان بعدي به شناسایی متغیرهاي نتایج این تحقیق به کل کشور شده است. پیشنهاد می

ي فعالیت در صنعت بانکداري و خدمات مالی بپردازند. همچنین با توجه معرف عملکرد نوآورانه، ویژه

هاي سازمانی محققان بعدي بیشتر به این مفهوم بپردازند که یکی از این به جدید بودن مفهوم تالش

هاي فعال در بخش خصوصی و دولتی از لحاظ تالش سازمانی و یا تواند مقایسه بانکپیشنهادات می

  عملکرد نوآورانه باشد.
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