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 مقاله پژوهشي 

   يبر نوآور يفکر هیعملکرد و سرما يبر مبنا يزیربودجه تأثیر یبررس
   )هیاروم یدانشگاه علوم پزشک: ي(مطالعه مورد یسازمان

  
  ٣و٢يعاصم يمرتض، ١*يد برواريفر

 
  08/09/1396تاریخ پذیرش  17/06/1396تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

ر هحفظ  يت آن برايريمدن يهمچننوآورانه و  يهاحلراهارائه و  باشديم يعملکرد سازمان يبرا مهمک ياستراتژ ييک داراي، يه فکريسرما: هدف و زمينهپيش
وم دانشگاه عل در يسازمان يبر نوآور يفکر هيعملکرد و سرما يبر مبنا يزيربودجه تأثير يق حاضر بررسيبرخوردار است. هدف تحق ياژهيوت ياز اهم يسازمان
  .باشديم هياروم يپزشک

 يد محمودعملکر يبر مبنا يزيربودجهسه پرسشنامه استاندارد شامل پرسشنامه استاندارد  قيپرسشنامه که از تلفاز ، هاهيفرض نيآزمون ا يبرا: کار مواد و روش
آنا  يزمانسا يپرسشنامه استاندارد نوآور نياست و همچن سؤال ۴۲) که شامل ۱۹۹۸( سيبونت يفکر يهاهيسرماو پرسشنامه  سؤال ۲۱) شامل ۱۳۸۹( يخالد

که از کارکنان دانشگاه علوم  ينمونه آمار اريدر اخت هاپرسشنامه، ييايو پا يي. پس از سنجش روادياستفاده گرد، باشديم سؤال ۷ ي) که دارا۲۰۱۳سانکوسکا (
 يشد. سپس برا بنديطبقهصه و اطالعات حاصله خال، هاپرسشنامه آوريجمعقرار داده شد. پس از ، نفر است ۳۷۴ هاآنو تعداد  باشديم هياروم يپزشک
) استفاده ونيو آزمون رگرس رسوني(پ يو استنباط يفيتوص يآمار يهاروشاز  ۲۳نسخه  SPSS افزارنرمبا استفاده از  شدهيآورجمع يهاداده تحليلوتجزيه

  .ديگرد
  .باشديم ياصل هيفرض تأييد نيو همچن يفرع هيدو فرض تأييد دهنده، نشانهاهيفرضحاصل از آزمون  جينتا: هايافته

 تأثير هياروم يدر دانشگاه علوم پزشک يسازمان يبر نوآور يفکر هيعملکرد و سرما يبر مبنا يزيربودجهکه  آن است انگريب قيتحق نياج ينتا: گيريبحث و نتيجه
  دارد.

 يسازمان ينوآور، يفکر هيسرما، عملکرد يبر مبنا يزيربودجه : هاکليدواژه

  
 ١٣٩٦ بهمن، ۷۵۰-۷۵۸ ص، يازدهم شماره، هشتميست و بدوره ، يهارومي پزشکمجله 

  
  ۰۹۱۴۳۸۹۶۲۲۸: تلفن، واحد درآمد، دالشهدايمارستان سيب، هياروم: آدرس مکاتبه

Email: assemimorteza@gmail.com 

  
  مقدمه

به  قطعاًو رفاه ملل  يرشد اقتصاد، شدنيجهاندر عرصه 
 ليبه دل، امروز يايپو وکارکسبدارد. در  يبستگ هياول يهاينوآور

گسسته و  يبازارها، الملليبين ديظهور سه روند عمده رقابت شد
 يموضوع نوآور شيازپشيبشاهد طرح ، رييدر حال تغ يفنّاور
 در راتييرا مشتمل بر تغ يازمانس ينوآور) ٢٠١٠(. لو و چن ميهست

 ميمفاه کارگيريبه يسازمان در راستا کي يندهايساختار و فرآ
 يهاگروه کارگيريبهمانند  ياتيو عمل يکار، يتيريمد ديجد

 تيريدم يهاستميس اي تأمين يرهيزنج تيريمد، ديدر تول يتخصص

                                                             
 مسئول) يسنده(نو رانيه، ايه، ارومياسالم، واحد اروم، دانشگاه آزاد يگروه حسابدار ارياستاد ١

  ه، درآمدياروم يدانشگاه علوم پزشک ،يکارشناس ارشد حسابدار ٢
  ي، دپارتمان حسابداريخو يزيدانشگاه شمس تبر ،يکارشناس ارشد حسابدار٣ 

) در مطالعه خود ٢٠٠٨. آرمبروستر ()١( اندگرفتهدر نظر  تيفيک
 وسيلهبه يريپذرقابت يبرا يسازمان ينوآور تيداد اهم اننش

رد بر عملک يسازمان ينوآور تأثير ليکه به تحل يمطالعات متعدد
) ٢٠١٠( واکر و همکاران. )٢( شده است ، تأييدگرفتهانجامبنگاه 
 يابر تيقابل نيترمهمو  يميقد يترک الگوها يرا به معنا ينوآور

امروزه  يو زعمبه. )۳( رشد و گسترش سازمان به شمار آورده است
 تيحفظ مز ياز عوامل اصل يکي عنوانبه ياز نوآور ياندهيفزا طوربه

. شوديم ادي يرقابت يبلندمدت سازمان در بازارها تيو موفق يرقابت
و رشد است و  ينيکارآفر يبرا يمحرک اصل يروين ينوآور
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مشخص  يبه نوآور تعهدشانبر اساس  نيکارآفر يهاشرکت
 ياگسترده طوربه هاسازمانتوسعه  يبرا ينوآور تيري. مدشونديم

و  يرشد اقتصاد يدستور برا کي عنوانبهو  شوديمدر نظر گرفته 
از عناصر  يتيريو مد يسازمان ي. نوآورهاستسازمان مدتطوالني

هستند.  شيندهايمهم در توسعه شرکت و محصوالت و فرآ اريبس
 دانش تيريمد، تيريمد يهاستميسدر  يبه نوآور تيريمد ينوآور
شامل  يسازمان ياشاره دارد. نوآور يتيحما يهاتيفعالو 

له در تعداد سطوح سلس رييتغ جاديا، ييپاسخگو، يپذيرمسئوليت
  .اطالعات است انيو جر يمراتب

شامل  يه فکريسرما )۱۳۹۴( يو ناصرآباد ينيمادح حس ازنظر
جاد يهمه افراد در سازمان است که باعث ا يهايستگيشادانش و 

 يرسبه بر قيتحق نيا . درشوديمسازمان  يو ثروت برا يت رقابتيمز
 يبر نوآور يفکر هيعملکرد و سرما يبر مبنا يزيربودجه تأثير

پرداخته خواهد شد. در  هياروم يدر دانشگاه علوم پزشک يسازمان
 يبازده شيو افزا نهيکاهش هز، جاهمهپررقابت امروز که در  يــايدن

جهان  يپهنهدر  زين يحسابرســ يحرفهرقابت در ، مطرح اســت
ده ش ديتشد يمحسوس طوربه شرفتهيپ يکشــورها در خصوصبهو 

روند موجب شده است که حسابرسان کوشش کنند بر  نياست. ا
و  هاديو تهد هاضعف ييند تا با شناسايفزايخود ب يهاروش ييکارا
 شيموجب افزا، هاسازمان رانيسازنده به مد يشنهادهايپ يارائه
 آنان شدهانجام يهانهيهز جوييصرفه نيسازمان و همچن ييکارا

، تاس نگرآينده ينگرش يدارا، عملکرد يحسابرس ازآنجاکه. شوند
 ،کندينم وجوجست رانيرا در مد صينقا و هاضعف، هايينارساعلل 
 وجوجست تيريمد يکنترل يهاستميس و هانظامرا در  هاعلتبلکه 

  .)٤( کننديم
نظــام  کيعملکرد  يبر مبنا يزيربودجه) ١٣٨٩( يپناه

 دونيپ جينتا بــه را برنامه مطلوب طوربهاســت که  يزيربودجه
 ،مطرح شــده است يمتعدد فيتعار ياتيعمل يزيربودجه. از دهديم

از  عبارت است ياتيعمل يزيربودجهگفت که  توانيم يطورکلبهاما 
 ـانـيم يرابطهساالنه که  يبودجهعملکرد ساالنه به همراه  يبرنامه

با  )يبه هر برنامه (منتج از اهداف راهبرد افتهيصيتخصوجوه  زانيم
، نيبنابرا .)۵(آن برنامه را نشان دهد  ياجرا از آمدهدستبه جينتا
اهداف نظام  قيتلف، ياتــيعمل يزيربودجهنظام  يديکل يژگيو

بدان معناست که در  نياست. ا ييبودجه با پاســخگو تيريمد
، شدهانجاماز مخارج  يمشــخص زانيبا م يابرنامهچارچوب هر 

  .)۴( ابدياز اهداف تحقق  ينيمع يمجموعه ستيبايم
رشد ، شدنيجهانعرصه  در )٢٠١١( و همکاران بارنتبر اساس 

. در )۶( دارد يبستگ هياول يهاينوآوربه  قطعاًو رفاه ملل  ياقتصاد
 ديظهور سه روند عمده رقابت شد ليبه دل، امروز يايپو وکارکسب

 شاهد طرح، رييدر حال تغ يفنّاورگسسته و  يبازارها، الملليبين

ع از مناب يکي عنوانبه. نوآوري ميهست يموضوع نوآور شيازپشيب
امروز  دهنيفزا رييدر حـال تغ طيدر مح يرقابت تيمز دييو کل ياتيح

نـوآوري  ـتيقابل، تيري. طبق نظر محققان مـدشوديممحسوب 
 ديبا هاسازمانسازمان است.  کيعامل مؤثر بر عملکرد  نيترمهم

ـان انشيمشتر ـريمتغ يبـه تقاضـا و سـبک زنـدگ ييبراي پاسخگو
توسـط  جادشدهيا يهافرصتاز  يبرداربهره منظوربه نيو همچن

 ياندهيفزا طوربهنوآور باشند. نوآوري ، بازار ـراتييفنـاوري و تغ
در  هاشرکتبلندمدت  تيموفق ياز عوامل اصل يکـي عنوانبه

 تيبا ظرف يهاشرکت رايبـدل شـده اسـت؛ ز يبازارهاي رقابت
و به نحـو بهتري به  شتريبا سرعت ب دنوآوري باال قادر خواهند بو

) ١٣٩٤( کارگر اسدپور و يبرا. نديگوپاسخ يطيي محهاچالش
و رشد است و  ينيکارآفر يبرا يمحرک اصل يروين ينوآور

مشخص  يبه نوآور تعهدشانبر اساس  نيکارآفر يهاشرکت
 ياگسترده طوربه هاسازمانتوسعه  يبرا ينوآور تيري. مدشونديم

و  يرشد اقتصاد يدستور برا کي عنوانبهو  شوديمدر نظر گرفته 
 )٢٠٠٨( و همکاران نشاويرکيب .)۷( هاستسازمان مدتطوالني

عه مهم در توس ارياز عناصر بس يتيريو مد يسازمان ينوآورمعتقدند 
به  تيريمد يهستند. نوآور شيندهايشرکت و محصوالت و فرآ

 يهاتيفعالدانش و  تيريمد، تيريمد يهاستميسدر  ينوآور
، يپذيرمسئوليتشامل  يسازمان ياشاره دارد. نوآور يتيحما

 انيو جر يدر تعداد سطوح سلسله مراتب رييتغ جاديا، ييپاسخگو
هر سازماني که بتواند تغييرات مناسب را ايجاد  .)۷( اطالعات است

برخوردار  يتوجهنموده و به حيات خود ادامه دهد از پيشرفت قابل
جز شکست و اين صورت راهي به ريخواهد گرديد بديهي است در غ

ها پديده نابودي را طي نخواهد نمود بايد توجه داشت که سازمان
طور پيوسته در ادامه آن تغيير را امري دائمي تلقي نموده و بايد به

در  کنوني يهاسازمان يستيبايکوشا باشند. برابر بررسي الزم م
اما در  د بيفزايندمسير نوآوري و تغيير گام برداشته و بر موفقيت خو

داشتن خالقيت و  يها درازاپررقابت بقاي سازمان يهاسازمان
هرحال خالقيت يکي از ابعاد مهم رفتار در نوآوري مناسب بوده به

ها بدون خالقيت و نوآوري هرگز تغيير داخل سازمان بوده و سازمان
به  هاصورت کارکنان سازمان نيبديهي است که در غير ا، کنندينم
، کارکنان، الت رکود درآمده لذا با توجه به خالقيت و نوآوريح

آن بر سازمان مشخص خواهد شد که ميزان  اتتأثيرفرآيندها و 
با توجه به ميزان خالقيت و نوآوري چه مقدار  هانپيشرفت سازما

  .باشديم
 نيهستند که در ا مؤثر يسازمان يبر نوآور يمختلف عوامل

 يفکر هيعملکرد و سرما يبر مبنا يزيربودجه تأثير يبه بررس قيتحق
پرداخته خواهد  هياروم يدر دانشگاه علوم پزشک يسازمان يبر نوآور

ن است پاسخ آ افتنيکه محقق به دنبال  ياياصل سؤال نيبنابراشد. 
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بر  يفکر هيعملکرد و سرما يبر مبنا يزيربودجهکه  باشديم نيا
  ؟دارد يتأثيرچه  هياروم يدر دانشگاه علوم پزشک يسازمان ينوآور

  
  مواد و روش کار

ذا ل باشديم قيحاصل از تحق جيکاربرد نتا قيتحق نيهدف از ا
ا ب قيتحق نيچون در ا ماهيت ازنظرو  يکاربرد، هدف ازنظر قيتحق
 ،هياروم ينظرات کارمندان شاغل در دانشگاه علوم پزشک افتيدر

 يبر نوآور يفکر هيعملکرد و سرما يبر مبنا يزير-بودجه تأثير
 -يفيتوص قيتحق نيلذا ا، است رفتهقرار گ موردبررسي يسازمان

از کارمندان شاغل در  حاضر قيتحق يآمار جامعه است. يشيمايپ
 آمار است. طبق شده ليتشک هياروم يدانشگاه علوم پزشک

 هياروم يکارمندان شاغل در دانشگاه علوم پزشک تعداد آمدهدستبه
 يهابخشبه ، در پژوهش حاضر .باشديم ١٣٩٥ سال در نفر ١٤٩٨٠

کارشناسان ، اداره رئيس، نيمعاون، رانيمد ازجملهمختلف سازمان 
عنوان طبقات نمونه در نظر گرفته کارمندان به، کارشناسان، مسئول

شده  استفاده شدهيبندطبقه گيرينمونهاز  ليدل نيو به هم اندشده
 دستبهنفر  ٣٧٤ز با استفاده از فرمول کوکران يحجم نمونه ن است.

و  يدهپاسخبه علت سهولت  قيدر پرسشنامه تحق آمده است.
 هدهندپاسخ يها و سرعت درک پرسش از سوپرسش تحليلوتجزيه

 ؤاالتس، بسته استفاده شده است. در بخش اول پرسشنامه سؤاالتاز 
ه پرسشنام نيعملکرد آمده است. ا يبر مبنا يزيربودجهمربوط به 

 يخالد يمحمود توسطکه  باشديمپرسشنامه استاندارد  کي
 فيبوده و در قالب ط سؤال ٢١شده است که شامل  ي) معرف١٣٨٩(
 سؤاالتدوم  بخش .شده است يبند اسيمق کرتيل يانهيگز ٥

از  زيبخش ن نياست که در ا يفکر يهاهيسرما سؤاالتمختص 
) استفاده شده ١٩٩٨( سيبونت يفکر هيپرسشنامه استاندارد سرما

سوم پرسشنامه سؤاالت  بخش .است سؤال ٤٢است که شامل 
است بر اساس مدل استاندارد آنا  يسازمان يپرسشنامه نوآور

سؤال  ٧) استوار است استفاده شده و شامل ٢٠١٣سانکوسکا (
 است. دهيگرد ميتنظ کرتيل يانهيگزپنج  اسيو در قالب مق باشديم

 ييايده است. پايگرد تأييد يصور ييق روايپرسشنامه از طر ييروا
 مناسب ييايپا دهندهنشانآمده است که  به دست ٧٥٩/٠پرسشنامه 

با  هيشهرستان اروم يپرسشنامه در دانشگاه علوم پزشک. باشديمآن 
نفر معادل  ١٤٦درصد و  ٠/٦١نفر مذکر معادل  ٢٢٨با  يجامعه آمار

  .شد يآورو جمع عيدرصد مؤنث توز ٠٠/٣٩
افراد  نيشتريب، التيتحص يجدول فراوان جياساس نتا بر
 ٣٣که  باشنديم يمدرک کارشناس يدارا قيدر تحق کنندهشرکت

نفر از  ٢٥، پلميدرصد نمونه آماري) را د ٨/٨( انينفر از پاسخگو
نفر از  ١٥٧، ديپلمفوقدرصد نمونه آماري) را  ٧/٦( انيپاسخگو
نفر از  ١٤٢و  سانسي) را ليدرصد نمونه آمار ٠٠/٤٢( انيپاسخگو
نفر از  ١٧و  ليسانسفوقدرصد نمونه آماري) را  ٠٠/٣٨( انيپاسخگو
داده است  ليتشک ي) را دکتريدرصد نمونه آمار ٥/٤( انيپاسخگو
 يدر گروه سن قيدر تحق کنندهشرکتافراد  نيشتريب نيو همچن

-٢٠ ريز انينفر از پاسخگو ١٢گفت  توانيم که بودند سال ٤٩–٤٠
نفر از  ٢٣٦، سال ٣٩تا  ٣٠ نيب انينفر از پاسخگو ٦٩، سال ٢٩

سال  ٥٠از  شيب انينفر از پاسخگو ٥٧، سال ٤٩-٤٠ انيپاسخگو
  سن دارند.

  
  هايافته

از آزمون  ينرمال بودن جامعه آمار يبررس يپژوهش برا نيدر ا
آن در  جيکه نتا دي) استفاده گردK-Sاسميرنوف ( -کولموگروف

  نشان داده شده است. ١جدول 
  

  .يجامعه آمار عيآزمون نرمال بودن توز : )۱جدول (
 پژوهش ريمتغ رنوفياسم -کولموگروف يدارمعنيسطح 

  ۱۰۲/۰  ۳۳۸/۲ عملکرد يبر مبنا يزيربودجه

  ۱۲۶/۰  ۲۱۷/۴ يفکر هيسرما

  ۰۸۹/۰  ۰۶۶/۲ يسازمان ينوآور

 
 شتريب، رهايمتغتمام  يبرا Sigکه مقدار  دهدينشان م ۱جدول 

 يرا برا عيبر نرمال بودن توز يفرض صفر مبن نيبنابرااست.  ۰۵/۰از 
 نانيرد کرد و با اطم توانيپژوهش را نم ياصل يرهاياز متغ هرکدام

  .باشنديمنرمال  عيتوز يدارا رهايمتغهمه  ۹۵/۰
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 يسازمان يعملکرد بر نوآور يبر مبنا يزيربودجه: فرضيه اول
  دارد. تأثير هياروم يدر دانشگاه علوم پزشک

 يسازمان ينوآور وعملکرد  يبر مبنا يزيربودجهرابطه  يبررس: )۲جدول (
  يسازمان ينوآور    

  عملکرد يبر مبنا يزيربودجه
  ۶۴۶/۰  رسونيپ يب همبستگيضر

  ۰۰۰/۰  يدارمعنيسطح 
  ۳۷۴  تعداد

  
که اين  دهديمنشان  يهمبستگضريب  ٢با توجه به جدول 

ان تويشود و ميفرض صفر رد م نيبنابرا؛ باشديم دارمعنيرابطه 
ابطه ر يسازمان يعملکرد و نوآور يبر مبنا يزيربودجه جه گرفتينت

ن يا، يب همبستگين با توجه به مقدار ضريدارند. همچن يدارمعني

 يبررس ي. براباشنديم يمثبت و قو يهمبستگ ير دارايدو متغ
از  يسازمان ينوآور برعملکرد  يبر مبنا يزيربودجه تأثيرتر قيدق

  .ميکنيماستفاده  ونيرگرس

  
  يسازمان يعملکرد بر نوآور يبر مبنا يزيربودجه يونيه اول مربوط به مدل رگرسيانس فرضيل واريتحل: )۳جدول (

 استاندارد يخطا
  نييب تعيضر

  شدهليتعد
 2R( R(ن ييب تعيضر

۲۶۳/۰ ۴۱۶/۰ ۴۱۸/۰ ۶۴۶/۰ 

  F نانيسطح اطم يداريسطح معن
 

 راتييمنبع تغ يدرجه آزاد مجموع مربعات مربعاتن يانگيم

۰۰۰/۰ ۹۵/۰ 

۱۲۴/۲۶۷ 

 ونيرگرس ۱ ۶۰۷/۱۸ ۶۰۷/۱۸

  : جه آزمونينت
 تأثيروجود 

 ماندهيباق ۳۷۲ ۹۱۲/۲۵ ۰۷۰/۰

 کل ۳۷۳ ۵۱۹/۴۴ -------

     
آزمون  يداريسطح معن گردديم مالحظه جدول در چنانچه 

ن ادعا نمود که آزمون يتوان چنيم، باشديم ۰۰۰/۰مربوطه برابر 
باشد. پس يدار ميمعن ۹۵/۰نان يا سطح اطمي ۰۵/۰ يفوق با خطا

 يبر مبنا يزيربودجه يعني، گردديرد م 0Hو فرض  تأييد 1Hفرض 
 2Rن ييب تعيبا توجه به ضر، دارد تأثير يسازمان يعملکرد بر نوآور

 xر يح داده شده توسط متغيرات توضيياز نسبت تغ استعبارت  که
درصد  ۸/۴۱ان نمود که يتوان بيم، باشديم ۴۱۸/۰، رات کلييبه تغ

 عملکرد يبر مبنا يزيربودجهتوسط ، يسازمان يرات نوآورييتغ
  گردد.ين مييتب

  
  يسازمان يعملکرد بر نوآور يبر مبنا يزيربودجه يونيبه مدل رگرساول مربوط ه يب پارامتر فرضيضرا: )۴جدول (

  ريعنوان متغ  خطبيش β  شدهمحاسبه t  يداريسطح معن  جه آزمونينت
  مبدأعرض از   -H0  ۹۱۸/۰  ۱۰۳/۰-  ۱۹/۰ فرض رشيپذ

  عملکرد يبر مبنا يزيربودجه  H0 ۰۰۰/۰  ۳۴۴/۱۶  ۹۷۸/۰ رد فرض

  
 مبدأعرض از ، آمدهدستبه يدارمعنير سطح يبا توجه به مقاد

 تأثير ياضيرابطه ر نيبنابراوجود نخواهد داشت.  ياضيدر مدل ر
 ريز صورتبه يسازمان يعملکرد بر نوآور يبر مبنا يزيربودجه
  X ۹۷۸/۰  =Y: بود خواهد

ان نمود که يتوان بيم Betaب استانداردشده يبا توجه به ضر
 ۶۴۶/۰باعث عملکرد  يبر مبنا يزيربودجهش در يک واحد افزاي

  شود.يم يسازمان ينوآورش در يواحد افزا
م در دانشگاه علو يسازمان يبر نوآور يه فکريسرما: فرضيه دوم

  .دارد تأثير هياروم يپزشک
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 يسازمان ينوآور و يه فکريسرمارابطه  يبررس: )۵( جدول
  يسازمان ينوآور    

  يه فکريسرما
  ۳۴۴/۰  رسونيپ يب همبستگيضر

  ۰۰۰/۰  يدارمعنيسطح 
  ۳۷۴  تعداد

  

که اين  دهديمنشان  يهمبستگضريب  ٥با توجه به جدول 
ان تويشود و ميفرض صفر رد م نيبنابرا؛ باشديم دارمعنيرابطه 

 يدارمعنيرابطه  يسازمان يو نوآور يه فکريسرما جه گرفتينت
ر ين دو متغيا، يب همبستگين با توجه به مقدار ضريدارند. همچن

 .باشنديممثبت  يهمبستگ يدارا

  
از  يانسازم ينوآور بر يه فکريسرما تأثيرتر قيدق يبررس يبرا
  .ميکنيماستفاده  ونيرگرس

  
  يسازمان يبر نوآور يه فکريسرما يونيه دوم مربوط به مدل رگرسيانس فرضيل واريتحل: )۶جدول (

 استاندارد يخطا
  نييب تعيضر

  شدهليتعد
 2R( R(ن ييب تعيضر

۳۲۴/۰ ۱۱۶/۰ ۱۱۸/۰ ۳۴۴/۰ 

  F نانيسطح اطم يداريسطح معن
 

 راتييمنبع تغ يدرجه آزاد مربعاتمجموع  ن مربعاتيانگيم

۰۰۰/۰ ۹۵/۰ 

۸۴۶/۴۹ 

 ونيرگرس ۱ ۲۶۰/۵ ۲۶۰/۵

  : جه آزمونينت
 تأثيروجود 

 ماندهيباق ۳۷۲ ۲۵۹/۳۹ ۱۰۶/۰

 کل ۳۷۳ ۵۱۹/۴۴ -------

 
آزمون  يداريسطح معن گردديم مالحظه جدول در چنانچه 

ن ادعا نمود که آزمون يتوان چنيم، باشديم ۰۰۰/۰مربوطه برابر 
باشد. پس يدار ميمعن ۹۵/۰نان يا سطح اطمي ۰۵/۰ يفوق با خطا

بر  يه فکريسرما يعني، گردديرد م 0Hو فرض  تأييد 1Hفرض 

عبارت  که 2Rن ييب تعيبا توجه به ضر، دارد تأثير يسازمان ينوآور
رات ييبه تغ xر يح داده شده توسط متغيرات توضيياز نسبت تغ است
رات ييدرصد تغ ۸/۱۱ان نمود که يتوان بيم، باشديم ۱۱۸/۰، کل

  گردد.ين مييتب يه فکريتوسط سرما، يسازمان ينوآور
  

  يسازمان ينوآوربر  يه فکريسرما يونيمربوط به مدل رگرس ه دوميب پارامتر فرضيضرا: )۷جدول (

  ريعنوان متغ  خطبيش β  شدهمحاسبه t  يداريسطح معن  جه آزمونينت

  مبدأعرض از   H0  ۰۰۰/۰  ۷۱۸/۲۷  ۳۴۷/۲ فرض رد
  يه فکريسرما  H0 ۰۰۰/۰  ۰۶۰/۷  ۲۲۴/۰ رد فرض

  
 ياضيرابطه ر، آمدهدستبه يدارمعنير سطح يبا توجه به مقاد

  : بود خواهد ريز صورتبه يسازمان يبر نوآور يه فکريسرما تأثير
X ۲۲۴/۰ +۳۴۷/۲  =Y  

ان نمود که يتوان بيم Betaب استانداردشده يبا توجه به ضر
ش در يواحد افزا ۳۴۴/۰باعث  يه فکريش در سرمايک واحد افزاي

  شود.يم يسازمان ينوآور

  
 يرفک هيعملکرد و سرما يبر مبنا يزيربودجه: يفرضيه اصل

  .دارد تأثير هياروم يدر دانشگاه علوم پزشک يسازمان يبر نوآور
  
 عملکرد و يبر مبنا يزيربودجه تأثيرتر قيدق يبررس يبرا

 .ميکنيماستفاده  ونيرگرساز  يسازمان يبر نوآور يفکر هيسرما
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  يسازمان يبر نوآور يفکر هيعملکرد و سرما يبر مبنا يزيربودجه يونيمربوط به مدل رگرس يه اصليفرضانس يل واريتحل: )۸جدول (

 استاندارد يخطا
  نييب تعيضر

  شدهليتعد
 2R( R(ن ييب تعيضر

۵۶/۰ ۴۵۰/۰ ۴۵۳/۰ ۶۷۳/۰ 

  F نانيسطح اطم يداريسطح معن
 

 راتييمنبع تغ يدرجه آزاد مجموع مربعات ن مربعاتيانگيم

۰۰۰/۰ ۹۵/۰ 

۶۶۵/۱۵۳ 

 ونيرگرس ۲ ۱۷۰/۲۰ ۰۸۵/۱۰

  : جه آزمونينت
 تأثيروجود 

 ماندهيباق ۳۷۱ ۳۴۹/۲۴ ۰۶۶/۰

 کل ۳۷۲ ۵۱۹/۴۴ -------

 
آزمون  يداريسطح معن گردديم مالحظه جدول در چنانچه 

نمود که آزمون ن ادعا يتوان چنيم، باشديم ۰۰۰/۰مربوطه برابر 
باشد. پس يدار ميمعن ۹۵/۰نان يا سطح اطمي ۰۵/۰ يفوق با خطا

 يبر مبنا يزيربودجه يعني، گردديرد م 0Hو فرض  تأييد 1Hفرض 
ه با توجه ب، دارد تأثير يسازمان يبر نوآور يفکر هيعملکرد و سرما

ح داده يرات توضيياز نسبت تغ عبارت است که 2Rن ييب تعيضر
ان يتوان بيم، باشديم ۴۵۳/۰، رات کلييبه تغ xر يمتغشده توسط 

 يزيربودجهتوسط ، يسازمان يرات نوآورييدرصد تغ ۳/۴۵نمود که 
  گردد.ين مييتب يه فکريو سرماعملکرد  يبر مبنا

  
  يسازمان يبر نوآور يفکر هيعملکرد و سرما يبر مبنا يزيربودجه يونيمربوط به مدل رگرس يه اصليب پارامتر فرضيضرا: )۹جدول (

  ريعنوان متغ  خطبيش β  شدهمحاسبه t  يداريسطح معن  جه آزمونينت
  مبدأعرض از   -H0  ۴۷۵/۰  ۷۱۵/۰-  ۱۲۷/۰ فرض رشيپذ

  يه فکريسرما  H0 ۰۰۰/۰  ۸۸۱/۴  ۱۲۶/۰ رد فرض
  عملکرد يبر مبنا يزيربودجه  H0  ۰۰۰/۰  ۰۷۲/۱۵  ۹۰۵/۰ رد فرض

  
 مبدأعرض از ، آمدهدستبه يدارمعنيسطح  ريبا توجه به مقاد

 تأثير ياضيرابطه ر نيبنابرا. وجود نخواهد داشت ياضيدر مدل ر
 يسازمان يبر نوآور يفکر هيعملکرد و سرما يبر مبنا يزيربودجه

  2X ۹۰۵/۰ + 1X۱۲۶/۰ =Y: بود خواهد ريز صورتبه
ان نمود که يتوان بيم Betaب استانداردشده يبا توجه به ضر

 ۵۹۸/۰باعث  عملکرد يبر مبنا يزيربودجهش در يک واحد افزاي
ش در يک واحد افزايشود. و يم يسازمان ينوآورش در يواحد افزا

-يم يسازمان ينوآورش در يواحد افزا ۱۹۴/۰باعث  يه فکريسرما
  شود.

  
  گيرينتيجهبحث و 

تحقيق حاضر نشان  يهاهيفرضنتايج حاصل از بررسي و آزمون 
  : دهديم

 يسازمان يعملکرد بر نوآور يبر مبنا يزيربودجه: اول هيفرض
، آمدهدستبه ليدارد. در تحل تأثير هياروم يدر دانشگاه علوم پزشک

که اين رابطه  دهدينشان م يضريب همبستگ يدارمعنيسطح 

 جهينت توانيمو  شوديمفرض صفر رد  نيبنابرا باشد؛يم دارمعني
گاه در دانش يسازمان يبر نوآور لکردعم يبر مبنا يزيربودجهگرفت 

ژوهش پ جهيبا نت آمدهدستبه جهيدارد. نت تأثير هياروم يعلوم پزشک
) که در پژوهش خود با عنوان بررسي ١٣٩٤رفتار و همکاران ( کين

نوآوري سازماني و عملكرد با متغير ميانجي نوآوري بازاريابي  رابطه
در صنعت نساجي  سطكوچك و متو يوکارهاکسب: موردي مطالعه(

كه نوآوري سازماني بر نوآوري  افتنديدست  جهينت نيكاشان) به ا
ي ؛ اما نوآوري بازاريـابگذارديمي دارمعنيمستقيم و  ريتأث يابيبازار

ي ندارد. همچنين ضرايب مسير نشان تأثيربـر عملكـرد نـوآوري 
همبسـتگي شـايان تـوجهي بـين نـوآوري سازماني و  دهديم

  .)۹( باشديم راستاهمبازاريابي وجود دارد  رينوآو
 در دانشگاه علوم يسازمان يبر نوآور يفکر هيسرما: دوم هيفرض

 سطحي، ادامنه کي يدارمعنيدارد. در سطح  تأثير هياروم يپزشک
 اردمعنيکه اين رابطه  دهدينشان م يضريب همبستگ يدارمعني

ت گرف جهينت توانيمو  شوديمفرض صفر رد  نيبنابرا باشد؛يم
 هياروم يدر دانشگاه علوم پزشک ينسازما يبر نوآور يفکر هيسرما
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 ١٣٩٠که در سال  يپژوهش جهيبا نت آمدهدستبه جهيدارد. نت تأثير
با  نيآفرتحول يرهبر يرابطه) ١٣٩٠( يو چوپان يرکماليتوسط م

ند. نمو يبررس يامهيبشرکت  کيرا در  يسازمان يبه نوآور شيگرا
 بيسه بعد ترغ، نيآفرتحول يابعاد رهبر نينشان داد از ب جينتا

 يرهايمتغ عنوانبه يو نفوذ آرمان بخشالهامارتباطات ، يذهن
 حيتوض يبرا ونيرگرس ييورود به معادله نها اريمع، نيبشيپ

  .)۱۰( باشديم کسانيدارند  يسازمان يبه نوآور شيگرا راتييتغ
بر  يفکر هيعملکرد و سرما يبر مبنا يزيربودجه: ياصل هيفرض

دارد. در  تأثير هياروم يدر دانشگاه علوم پزشک يسازمان ينوآور
نشان  يضريب همبستگ يدارمعنيسطح ، آمدهدستبه ليتحل

فرض صفر رد  نيبنابرا باشد؛يم دارمعنيکه اين رابطه  دهديم
عملکرد و  يبر مبنا يزيربودجهگرفت  جهينت توانيمو  شوديم

 هياروم يدر دانشگاه علوم پزشک يسازمان يبر نوآور يفکر هيسرما
و  ارزگيکه پره يپژوهش جهيبا نت آمدهدستبه جهينت، دارد تأثير

عوامل مؤثر بر  ييتحت عنوان شناسا ي) در پژوهش١٣٩٣همکاران (
نعت ص: يباز مطالعه مورد ينوآور ميپارادا برهيبا تک يسازمان ينوآور

عوامل  يي. مطالعه حاضر باهدف شناسا)۱۱اند (دادهنشر کشور انجام 

 نيدر صنعت نشر کشور انجام شد. در ا يسازمان يمؤثر بر نوآور
باز بوده است. روش پژوهش  ينوآور کرديبر رو ياصل تأکيد يبررس

حوزه  نيرا متخصص يفيآن در بخش ک يکه جامعه آمار ختهيآم
داده است.  ليتهران تشک يهادانشگاه دياسات ينشر و در بخش کم

تعداد  ينفر و در بخش کم ٣٠ يفيدر بخش ک يتعداد نمونه آمار
 يواملع، يتجرب نهيشيو پ ينظر ي. بر اساس مبانباشديم نفر ٣٠٠

و  ييشناسا يو فرد يطيمح، يماد، يشامل عوامل ساختار
 يو اعتبار صور هيسؤال ته ٦٠محقق ساخته مشتمل بر  ياپرسشنامه

فاده ابزار با است نيا ييايقرارگرفته شد. پا ديآن مورد تائ ييو محتوا
ها داده ليوتحلهيبرآورد شد. جهت تجز ٨٩/٠کرونباخ  ياز روش آلفا
 نشان داد که عوامل هاافتهياستفاده شد.  ريمس ليتحل ياز روش آمار

 بيرتبه تباز نقش دارند. که  ينوآور يفضا جاديدر ا يمتعدد و مختلف
منابع  يمحور يهايستگيشا رياثر و نقش مربوط به متغ نير تشيب

 باشديبه بازارها م يابيدست رياثر مربوط به متغ نيترکمو  يانسان
  .باشديمهمسو 
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Abstract 
Background & Aims: The present study was developed to examine the effect of performance-based 
budgeting and intellectual capital on organizational innovation in Urmia University of Medical Sciences. 
Materials & Methods: To test the hypotheses, an integrated questionnaire involving Mahmodi Khaledi's 
(2010) performance-based budgeting (21 items), Botnis's (1998) intellectual capitals (42 items), and 
Sankoska's (2013) organizational innovation (7 items) was used. The questionnaire was distributed 
among 374 employees working in Urmia University of Medicine. The questionnaires were recollected 
and entered into SPSS 23 software. Also, descriptive and inferential statistics (Pearson and regression 
test) were employed to analyze the data. 
Results: The results showed the confirmation of two secondary hypotheses and the main hypothesis. 
This means that performance-based budgeting and intellectual capital had an effect on organizational 
innovation in Urmia University of Medical Sciences. 
Conclusion: The results of this research indicate that budgeting based on performance and intellectual 
capital has an impact on organizational innovation in Urmia University of Medical Sciences. 
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