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:چکیده     

صورت  اجتماعی نوآوری نقش با سازمانی عملکرد بر نوآوری ظرفیت تأثیر بررسی باهدفپژوهش حاضر 

ه از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است ک های مربوط به سنجش متغیرهای تحقیقگردآوری داده برای گرفته است.

برای محاسبه پايايی از ضريب آلفای کرونباخ استفاده گرديد و پايائی پرسشنامه بسیار مطلوب ارزيابی گرديده است. 

بر  شدهیطراحهای از روائی و پايائی مقیاساست. پس از اطمینان مل مشتريان بانک ملی جامعه آماری اين تحقیق شا

های داده لیوتحلهيتجز برای نفر توزيع شد. 021ای به حجم ها در نمونه، پرسشنامهشدهانجاممحاسبات  اساس

و تعیین روابط بین متغیرها نیز از تکنیک مدل معادالت ساختاری بهره گرفته شده است. همچنین  شدهیگردآور

صورت گرفته است. طبق  lizrelو  SPSSآماری  افزارهاینرمهای بدست آمده با استفاده از داده لیوتحلهيتجز

 :باشدیمصورت گرفته در رابطه با فرضیات پژوهش نتايج تحقیق به شرح زير  هایوتحلیلتجزيه

 دارد. تأثیرو نوآوری اجتماعی بر عملکرد  ینوآورظرفیت 

 عملکرد ظرفیت نوآوری، نوآوری اجتماعی، واژگان کلیدی:

 

 

Abstract: 

The aim of this study was to investigate the effect of innovation capacity on 

organizational performance with the role of social innovation. To collect data related to 

measuring research variables, a standard questionnaire was used. Is. The statistical population 

of this research includes Bank Melli customers. After ensuring the validity and reliability of 

the designed scales based on the calculations, the questionnaires were distributed in a sample 

of 120 people. Structural equation modeling technique was used to analyze the collected data 

and determine the relationships between variables. Also, the obtained data were analyzed using 

SPSS and lizrel statistical software. According to the analysis of the research hypotheses, the 

research results are as follows: Innovation capacity and social innovation affect performance. 
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